Pozdravljeni starši in otroci 4. skupine vrta Jurček!
Upava, da so vam ideje prejšnjega tedna bile všeč in da so vam popestrile kakšen dan.
Da pa bi vaši dnevi bili čim bolj zabavni, ustvarjalni, poučni in vihravi vam pripravljava
nov sklop idej!
Ne pozabite  kakšne povratne informacije (zapis, fotografija …), lahko pošljete na
mail: sukic.sandra@gmail.com ali če vam je lažje tudi na moj ali Urškin Messenger
pogovor ali kako drugače. Nekaj fotografij sva že dobili in sva jih zelo veseli!
Držite se navodil, ostanite doma (v kolikor imate to možnost), skrbite za higieno, da se
bomo lahko čimprej vrnili v vrtčevske igralnice.
Vzgojiteljici Sandra in Urška vas lepo pozdravljava in upava, da se čimprej vidimo.

Ideje sva zbrali in uredili:
vzgojiteljica pred. otrok: Sandra Sukič in
vzgojiteljica pred. otrok – pomočnica: Uršula Torok

PA PRIČNIMO Z IDEJAMI TEGA TEDNA ….
p.s. Če karkoli od naštetega nimate, potem se znajdite po svoje ali pa stvar preskočite
(ne iti stvari kupovat – ostanimo doma).

Ponedeljek:
-

čas za telovadbo (starši otrokom preberite kaj morajo početi) – če je vreme
lepo, vaje izvedite zunaj:

-

ponovimo še števila do 10 (spomnite se na naš jutranji krog in preštevanje) –
klik na povezavo in prijetno utrjevanje
https://www.youtube.com/watch?v=PIHsZmD8i1I

Torek:
-

ponovimo nekaj stvari o letnem času POMLAD (starši pogovarjajte se z otroki,
kaj vse so značilnosti pomladi, kdo so znanilci pomladi, kaj vse se počne
pomladi);

pomaga

vam

lahko

tudi

naslednja

pesmica



https://www.youtube.com/watch?v=AsanZk6HrKY

ali pravljica: Zajček Jurček išče pomlad (imate jo v priponki, tam kjer odpirate
delo na daljavo)
-

ustvarite cvetoča drevesa, nekaj idej je spodaj, lahko pa ste ustvarjalni in naredite
po svoje:

Sreda:
-

ponovi pesmice o pomladi – Metuljček Cekinček in Pomladna pesmica (posnetki
iz prejšnjega tedna)

-

še dve pomladni pesmici (poslušaj, poj, po želji se lahko katero tudi naučiš):

KUKAVICA (Janez Bitenc)
https://www.youtube.com/watch?v=BlGioTi5cN8

MALI ZVONČEK (Mira Voglar)
https://www.youtube.com/watch?v=H0FdAvksadU

-

če je vreme lepo se gibaj in igraj na prostem, na travniku, okoli hiše, pojdi s starši
v gozd in se zabavaj  bodi ustvarjalen

Četrtek:
- Danes eksperiment …
Rabiš: flomastre in bele papirnate serviete
… poglej in preizkusi … nariši pomladni motiv (metuljčke, rožice, cvetoča
drevesa, sonce …)
https://www.facebook.com/virginie.reynet/videos/10221461437229038/

Petek:
-

danes pomagaj staršem pri opravilih okrog hiše (sajenje, pospravljanje vej,
zalivanje, lahko si otrok naredi svojo gredico …)

-

ko končate si naredite osvežilno limonado ali pomarančni naravni sok, ter se
okrepčajte

-

Eno limono dobro operemo, obrišemo in razrežemo na rezine. Dve limoni pa
razrežemo na polovice in iz njiju iztisnemo sok.
Limonin sok vlijemo v večji vrč, dodamo sladkor in vodo ter vse skupaj dobro
premešamo. Na koncu v vrč stresemo rezine limone in ga postavimo za nekaj
časa v hladilnik, da se limonada ohladi.

-

Ohlajeno limonado vzamemo iz hladilnika in nalijemo v kozarce, v katere po
želji dodamo ledene kocke in metine ali melisine lističe.

-

pa še pravljica za lahko noč  PIKA POKA
https://www.youtube.com/watch?v=Kot6DeJ-qI0&t=13s

IMEJTE LEP VIKEND TER PAZITE NASE.
UPAMO, DA SE ČIMPREJ VRAČAMO V VRTČEVSKI ŽIV ŽAV,
POGREŠAMO VAS ŽE 

Nekaj sprostitvenega in mogoče tudi poučnega branja za starše:
Tematika hišna opravila in otroci:
-

https://zastarse.si/delavnice/odgovorno-starsevstvo/letom-primerna-hisna-opravila-zaotroke/?fbclid=IwAR1wYhfNyzl92I9SJrXB9CL3UOcs_q0o5Wd-mkIZSOlEPc_DmZ2cqlRR850

Tematika otroška igra:
-

https://www.zmajcek.net/otroska-igra/

