Spoštovani starši!
Mojca in Vlasta vas najprej lepo pozdravljata, saj je minilo že kar nekaj časa, kar se nismo videli.
Ker je vrtec zaprt že nekaj tednov, vaše otroke že močno pogrešava. Upajmo, da bomo kmalu spet
skupaj, vendar moramo žal biti v teh časih potrpežljivi in misliti na zdravje vseh nas, ter ostati doma.
Ker želiva da bi ostali povezani še naprej sva za vas in vaše otroke pripravili nekaj idej za kakovostno
preživljanje prostega časa. Na spletno stran bova tedensko dodajali različne predloge, vsebine in
dejavnosti. Sami se lahko odločite, če boste kakšno vsebino skupaj z otroki tudi predelali in izpeljali.
Veseli bova kakšne povratne informacije o izvedbi dejavnosti, ki jih lahko pošljete na elektronski naslov
mojca.hazl@guest.arnes.si, ali kar preko Messengera, če vam je tako lažje.
p.s. Če karkoli od naštetega nimate, potem se znajdite po svoje ali pa stvar preskočite (ne se
odpravljati v trgovino kupovat – ostanimo doma).

PA PRIČNIMO Z ZABAVNIM EKSPERIMENTOM…
Umivanje rok je za preprečevanje širjenja virusov in okužb, sploh v tem času izrazito pomembno.
Predstavljam vam zabaven način, kako otrokom pokazati pomembnost umitih rok. Tako otroci v
praksi vidijo, kako bodo »virusi« zbežali, če bomo imeli čiste roke.
Pošiljava vam povezavo z navodili za izvedbo MAGIČNEGA EKSPERIMENTA S POPROM:

http://navihancki.si/magicni-trik-s-poprom/

Čeprav je gibanje v teh dneh omejeno, preživljanje časa v naravi, na svežem zraku v bližini lastnega
doma, brez stikov z ostalimi ljudmi in otroki, koristi tako vam kot vašim malčkom. Ponujava opis
zanimive dejavnosti, ki bo vašim nadobudnežem pričarala ''eno dobo juho. ''

ENA DOBRA JUHA
Vzemite kuhinjsko posodo, ki je za odpis in se z otrokom odpravite na vrt ali dvorišče. Povejte mu, da
bosta/boste skupaj kuhali z vsem kar lahko najde v naravi in ustreza velikosti naše posode. Skupaj
poiščete vse naravne sestavine, ki jih lahko najdete, jih poimenujete in dodate v posodo (male vejice,
kamenčki, trava, marjetice, regrat, zemlja, …). Nato z vejico premešate in skuhate. Kakor je
dejavnost igra vlog, je tudi močno povezana z naravo – otrok v njej uživa ter jo spoznava.

PRAZNIK VELIKA NOČ
Približuje se Velika noč. Poleg barvanja pirhov sva vam pripravil še nekaj idej za otroško ustvarjanje.
Ideje si lahko ogledate na spodnjih fotografijah.
Veselo ustvarjanje želiva.

IN ŠE MALO KULINARIČNIH SPRETNOSTI
Pošiljava še recept za peko velikonočnih piškotov, ki se ga lahko lotite v kolikor imate čas in potrebne
sestavine. Otroci vam naj pri pripravi pomagajo.
In ker umetnost ni samo risanje in slikanje, ampak tudi umetnost na krožniku se z otrokom lahko
tudi igrate in ustvarjate igrive, privlačne in zdrave vitaminske krožnike.

.

Želiva vam vesele praznike. Kljub situaciji, v kateri se trenutno nahajamo, ostanite pozitivni in
potrpežljivi. Lepo vas pozdravljava, z upanjem da se kmalu spet vidimo.

