Pozdravljeni starši in otroci 4.
skupine vrta Jurček!
Pošiljava nov skupek poučnih in
zabavnih idej za ta teden.
Prejemava kar nekaj vaših fotografij.
Vidiva,

da

ste

zelo

ustvarjalni,

domiselni, kreativni in da se zabavate.
Bravo! Veseli sva prav vsake fotografije.
Malo za opomnik  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.

Vzgojiteljici Sandra in Urška vas že zelo
pogrešava!

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

1, 2, 3 …. pa pričnimo zdaj mi!
p.s. Če karkoli od naštetega nimate, potem se znajdite po svoje ali pa stvar preskočite
(ne iti stvari kupovat – ostanimo doma).

Ponedeljek:
-

najprej razgibavanje s plišasto igračo
https://www.youtube.com/watch?v=7VAEIkGmXno&t=81s

-

vreme: Kakšno je danes vreme? Spomni se na naš jutranji krog?
 Izdelaj si tedensko spremljanje vremena: Starši po nareku otroka zapišite
dneve po vrsti; otroci za vsak dan narišejo kakšno je bilo vreme.
 Ob koncu tedna se boste pogovorili o tem kakšno je bilo vreme večino časa?
Kaj ste ugotovili? Ipd.

-

likovno ustvarjaj na tematiko vremena; nekaj idej imaš spodaj, lahko pa si
ustvarjalen in narediš kaj po svoje

Torek:
-

lahko se naučiš izštevanko:
Burja piha čez gore
Burja piha čez gore,
dežek pada na polje,
sonce se skoz veter smeje,
veter pa oblake šteje:
en, dva tri, pojdi ven ti!

ali
deklamacijo:
VREMENSKA POROČILA (Slovenska ljudska)
Ta vremenska poročila
nič kaj niso uganila,
kakšno vreme jutri bo
al bo lepo al grdo.
Žabe kvakajo veselo,
jutri bo pa sonce grelo,
če pa kvakajo grdo,
kot iz škafa lilo bo.
Če bo jutri sonce grelo,
v gore pojdemo veselo,
če pa jutri lilo bo
pojdemo nazaj domov.

ali
pesmico: Angina (Janez Bitenc)
https://www.youtube.com/watch?v=bl1rA-4k_og&feature=share&fbclid=IwAR0QE8ISuPPPvfryj7TxKgFoQcvn4QXpVCWUe8Nu0IPX5kYruj2Aj-vZMQ

-

izdelaj si vetrnico, ki jo boš preizkusil zunaj (starši naj ti pomagajo)
 https://www.zdravko-lidl.si/wp-content/uploads/2016/05/Zdravko_vetrnice_download1.pdf



-

ne pozabi zabeležiti vremena in se igrati na svežem zraku

-

pa še nekaj sproščujočih zvokov iz narave za pred spanjem:
 https://www.youtube.com/watch?v=Tx96wp2WHZo&t=17s

Sreda:
-

pravljica: abeceda živali
https://www.youtube.com/watch?v=qRyhucPnOsM&t=290s

Kateri je tvoj prvi glas? Ponovite prve glasove tudi na naključne besede?
-

Lahko izdelate tudi plakat:
Starši napišite abecedo nato skupaj z otroci iz revij najdite sličice, ki se začnejo
na dani glas in jih prilepite zraven. Ne pozabite – to naj bo zabava!

-

ne pozabi zabeležiti vremena in se igrati na svežem zraku

Četrtek:
-

poučna pravljica o kroženju vode (kdor želi)
https://www.youtube.com/watch?v=MOkRAVHtanE

-

Tisti dan, ko bo deževalo sledi igra in skakanje
po lužah…
Sedaj že znaš zakaj enkrat luža je in drugič je
ni … ko končaš pa hitro noter in se preobleči 

Če luže ni, oziroma je ta teden ne bo, si jo naredi
iz papirja ali nariši s kredo. V luže napiši števila do
10 in po vrsti skači v luže. Ne pozabi škornjev  in
uživaj!

-

ne pozabi zabeležiti vremena

-

še pravljica za lahko noč : O vetru, ki bi rad pel
https://otroski.rtvslo.si/lahko-noc-otroci/avacc/media/play/id/174675657/section/oddaje

Petek:
-

igraj se v naravi: lahko se voziš s skirojem, kolesom, rolerji … (ne pozabi na
čelado in zaščito) – pošljite fotografijo 

-

sledi … zdrav in sladek prigrizek  PINGVINI IZ BANAN … njaaami

https://www.youtube.com/watch?v=5zBwFte_5aw&fbclid=IwAR0IQ2C9cE4gamXVoTXf9PDYFrzR7od
SIbSFV8Rb3b77yzgx7Gue2Hvt8BQ

-

ne pozabi zabeležiti vremena

-

in še meditacijska pravljica za pred spanjem: Čarobno drevo
https://www.youtube.com/watch?v=KCfrJMvLshI

IMEJTE LEP VIKEND IN PAZITE NASE!

