Spoštovani starši!

Minevajo tedni, ko so vrata vrtca zaprta. Mateja, Klaudia in Anna vas že močno pogrešamo. Ker želimo,
da bi ostali povezani smo vam pripravile zanimive dejavnosti, katere bi v vrtcu izvajale v mesecu aprilu.
Na spletno stran bomo tedensko dodajale različne predloge, vsebine in dejavnosti. Sami se lahko
odločite, če boste kakšno vsebino skupaj z otroki tudi predelali.
Vesele bomo tudi kakšne povratne informacije o dejavnostih ter odprte za različne predloge. Predloge,
pobude in dnevne aktivnosti nam lahko pošljete na elektronski naslov mateja.mesko@guest.arnes.si
ali če vam je lažje tudi na naše Messenger pogovore ali kako drugače.
Želimo vam kvalitetno preživljanje skupnega časa.
Če še niste uspeli potem skupaj z otrokom poglejte zgodbo o koronavirusu, da bodo lažje razumeli
nastalo situacijo, vam pa bo olajšalo razlago (najdete jo na spletni strani vrtca).
p.s. Če karkoli od naštetega nimate, potem se znajdite po svoje ali pa stvar preskočite (ne iti stvari
kupovat – ostanimo doma).

PA PRIČNIMO …

DRUŽINA
Otrokom večkrat preberite pesmico Družina in se pogovorite o njej. Otroke spodbudite k razmišljajo
(kaj je družina?, kdo spada vse v družino?, kdo vse je tvoja družina?, kako je vse ime tvojim družinskim
članom? …) Otrokovo zanimivo razmišljanje si lahko tudi zapišete ter otroke spodbudite, da zraven
svojo družino narišejo. Deklamacijo lahko otrokom večkrat na dan ponovite ter jih spodbudite, da
deklamirajo skupaj z vami.
Za popestritev si lahko izdelate tudi s tulca ter alu folije ali pa vzamete navadno leseno kuhalnico,
katera bo predstavljala mikrofon. Otroci bodo z mikrofonom se z večjim veseljem deklamirali ter
zraven zabava

DRUŽINA
Vsak, še tak junak,
družine si želi.
Vsak se kdaj boji.
Zato družine se razveseli.

Vsak, še tak junak,
nekoga si želi,
ki ga vedno potolaži,
kadar ga boli.

Vsaka, še taka princesa,
mame si želi,
ki rada ji pomaga
In poljubčke ji deli.

Vsaka, še taka princesa,
očeta si želi,
da jo pohvali
in vedno z njo drži.

(neznan avtor)

DRUŽINSKO DREVO
Skupaj z otroci lahko izdelate družinsko drevo. Sami se odločite če boste izdelali ožje (otrok, mama, ati,
dedek in babica) ali širše družinsko drevo(dodali tete, strice, bratrance in sestrične). Vzamete lahko
karton ali pa navaden papir ter narišete z barvicami ali temperami drevo. Družinske člane lahko
narišete ali pa skopirate fotografije ter jih prilepite. Otrok preko te dejavnosti spoznava ter se nauči
poimenovati svoje družinske člane.
Lahko se igrate tudi igro Poimenuj me. Družinsko drevo položite na tla, pripravite si zmečkano
papirnato brisačo ter si označite črto od kje boste metali. Postavite se na črto ter poskušajte zadeti z
zmečkano papirnato brisačo na družinskega člana. Poimenujete družinskega člana katerega ste zadeli
(npr. Mama Marija).
Takrat kadar se ne boste igrali igre Poimenuj me lahko družinsko drevo služi kot odličen plakat nekje v
vašem stanovanju.

Velikonočni piškoti
Skupaj z otroki lahko spečete preproste velikonočne piškote ter jih poljubno okrasite. Pri okraševanje
se prepustite ustvarjalnosti in kreativnosti. Uporabite modelčke, ki jih imate doma ali improvizirajte.
Potrebujete:
250g pirine ali navadne moke
110g masla ali margarine
80g sladkorja v prahu
3 rumenjake
ščepec soli
noževa konica pecilnega praška
1 vrečka vanilin sladkorja
200g sladkorja v prahu + 5-6 žlic limoninega soka
Moko, maslo, sladkor, vanilin sladkor, pecilni prašek, sol in rumenjake stresemo v večji multipraktik.
Mešamo, da se dobre premešajo sestavine in oblikuje testo. Sestavine stresemo na površino in z
rokami oblikujemo testo. Testo lahko položite v hladilnik za 20-30 minut ali ga pričete takoj oblikovati.
Testo razvaljamo na debelino nekaj mm in iz testa izrežemo oblike (jajčka, zajec, piščanec …), ter jih
polagamo na pekač obložen s papirjem za peko. Pekač položimo v pečico segreto na 180 stopinj za 1114 minut – odvisno od velikosti in željene zapečenosti piškotov. Piškote ohladimo. Sladkor v prahu in
limonin sok zmešamo, ter s prelivom okrasimo/premažemo piškote. Po prelivu potresemo okraske po
želji in počakamo da se sladkorni preliv strdi.

Prenašanje velikonočnih jajčk
Z otroci lahko odlično izkoristite čas ob prenašanju velikonočnih
jajčk. Priprava in potrebščine za igro so čisto preproste. Igrate
se jo lahko zunaj ali pa znotraj v prostoru. Potrebujete dve
posodi ali košari. V eno položite jajčka (plastična jajčka, jajčka
narejena iz alu folije, kuhana jajca, pirhe, kinder jajčke, žogice
…) in žlico ter jo postavite na tla. Drugo posodo pa postavite čim
dlje od prve posode, da bo pot čim daljša. Otrok mora jajček ujeti na žlico in ga prenesti na drugo stran
v posodo. Igro lahko še dodatno popestrimo, da na pot postavimo oviro (npr. vrv po kateri mora hodi,
prestopiti vzglavnik, vijugati med avtomobili …). Poljubno si lahko igro nadgradimo, podaljšamo pot ali
dodatno obogatimo.
Otroci bodo zelo ponosni, ko bodo jajček uspešno prenesli v drugo posodo ter se ob tem neizmerno
zabavali.

Želimo vam vesele praznike, ki so sicer nekoliko drugačni, ampak z mislijo, da bo tudi nastala situacija
s koronavirusom enkrat končana se veselimo, da se čez čas v našem vrtcu spet dobimo.

