Pozdravljeni starši in otroci 4. skupine!
Znašli smo se v neprijetni situaciji, ki od nas zahteva, da jo pogledamo iz vseh zornih
kotov in izluščimo iz nje le najboljše ter ob tem ne pozabimo na skrb za sebe in za
druge.
Situacija nas je vse skupaj prisilila, da ostajamo do nadaljnjega doma, zato smo se
odločili, da vam vzgojiteljice pripravimo nekaj idej, kako kvalitetno, ustvarjalo in tudi
zabavno preživeti ta čas.
Najprej naj omenim, da vas z vzgojiteljico Urško že pogrešava in upava, da ta izredna
situacija čim hitreje mine, da se vidimo in objamemo v vrtcu.
Ideje bova pripravljali tedensko. Vsak začetek tedna bodo objavljene na spletu.
Dejavnosti si lahko razporedite tako, kakor vam ustreza. Tam, kjer je na voljo več
dejavnosti, izberite tisto, ki vam je ljubša oz. imate zanjo več materiala ali drugih
pogojev.
Prosili bi vas tudi za kakšne povratne informacije (zapis, fotografija …), ki jih lahko
tedensko ali dnevno pošljete na mail: sukic.sandra@gmail.com ali če vam je lažje tudi na
moj ali Urškin Messenger pogovor ali kako drugače.
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). PA PRIČNIMO …

p.s. Če karkoli od naštetega nimate, potem se znajdite po svoje ali pa stvar preskočite
(ne iti stvari kupovat – ostanimo doma).

Ponedeljek:
-

Najprej se malo razgibaj, kajti kasneje te čaka delo: (klik na povezavo)
https://www.youtube.com/watch?v=lBlJOiKhpJI.

-

Ali veš, kateri praznik je čisto pred vrati? Seveda, VELIKA NOČ. Starši ti bodo
povedali kaj je značilno za veliko noč (barvanje pirhov, peka potice, šunka, hren
…), nato pa si boste skupaj pripravili velikonočno dekoracijo oziroma izdelke, ki
jih boste razstavili v kuhinji, dnevni sobi, spalnici … kjer želite.
Izdelek: ZAJČEK in PIŠČANČEK iz škatle za jajce
Potrebuješ:
 škatlo za jajce
 škarje
 tempera ali vodene barve
 čopiče
 barvni papir (rumen in oranžen za
piščančkova krila, kljun in noge)
 lepilo

Torek:
-

Najprej čas za telovadbo: https://www.youtube.com/watch?v=p9FzOUmax7g&t=27s.

-

Če je lepo vreme pojdi s starši na sprehod okrog hiše ali v gozd, opazujte naravo
(poskusite najti zvončke, narcise, cvetoče drevo, metuljčka), vmes pa prepevajte
pomladne pesmice, naučite se pesmico o

 Metuljčku Cekinčku: https://www.youtube.com/watch?v=bbSXZdc8P6o ali
 Pomladno pesmico: https://www.youtube.com/watch?v=DaLFw9B8u7M.
-

Zunaj utrdite tudi matematiko in se zraven zabavajte. Nekaj idej:

Sreda:
-

Najprej

prav

posebna

telovadba

za

dobro

jutro

-

JOGA:

https://www.youtube.com/watch?v=KrWba9cr4Q4.

-

Ponovite vse, kar ste se pogovarjali o prihajajočem prazniku – velika noč.

-

Potem pa je čas za ustvarjanje velikonočne vaze.
Potrebuješ:

 kakršnokoli stekleničko,
 tempera ali vodene barve,
 dekorativni trak ali preja (če želiš)

.

Okrasite stekleničko, narišite oči, smrček, brčice ali
kljunček. Naj nastane zajček ali piščanček. Nato
naberite poljubne cvetlice, lahko tudi vejice in jih
postavite v vazo. Na vejice lahko obesite tudi
kakšna

velikonočna

jajčka

povezanega z veliko nočjo.

ali

kaj

drugega

Četrtek:
-

Danes starše ali bratce in sestrice nauči gibalno igrico Bučka in Rozi, ki smo se jo
že igrali v vrtcu. Bučka je velika in takrat ko nekdo reče Bučka vstaneš, noge v
razkorak, dvigneš obe roki in ju držiš visoko v zrak / ko nekdo reče Rozi, se
počepneš in zaviješ h kolenom, Rozi je namreč čisto majhna, pokrčena –
potrebujete nekoga, ki vodi igro in sodelujoče – najprej se naučite, nato se igrajte
na izpadanje, kdor ne izvede giba v pravem času izpade – igra je podobna kot
Dan/Noč.

-

Pomagajte staršem pri domačih opravilih (npr.
obrišite mizo, pripravite krožnike ipd.).

-

Narišite risbico, ki se je povezana s praznikom
velike noči (zajček, pirhi, piščanček).

-

In za zvečer še pravljica za lahko noč, da se v tem
času malo spomnimo še na skrb za higieno, predvsem higieno umivanja rok:
https://www.youtube.com/watch?v=KL1L2eM5IjM&t=49s.

Petek:
-

Ponovite vse znanje o veliki noči ter pojdite pogledat vaše izdelke, ki so nastali
v tem tednu in so povezani z veliko nočjo, vmes pa si pojte naučeno pesmico
(Metuljček Cekinček ali Pomladna pesmica).

-

Nato pa vas čaka prava zabava  peka mafinov, zavihajte rokave in pomagajte
staršem speči slastne mafine s katerimi se boste sladkali ves vikend. Ahaa  Kaj
je že vikend? Katera dneva sta to? Naštejte staršem ali komu drugemu dneve v
tednu? Spomnite se malo na naš jutranji krog  Pa se vrnimo k peki:
https://www.youtube.com/watch?v=ec8v6kVSwD4 – dober tek!

Če je vreme lepo bivajte čim več zunaj (upoštevaj – ostani doma). Igrajte se skrivalnice,
gugajte, tekmujte v teku, raziskujte, igrajte se z žogo (zadevanje cilja, podajanje),
vklopite domišljijo in iznajdite tudi kakšno svojo igro. Imejte se lepo.
V primeru slabega vremena  PAJKOVA MREŽA
Za

igro

potrebujete

krep

papir

(ali

debelejšo vrvico, volno), ki ga narežete na
dolge trakove in prilepite na obe strani
sten. Najbolje, da uporabite trak za zaščito
pri beljenju. Trakove prilepite na različne
načine, kot je prikazano na fotografiji. Cilj
igre je priti na drugo stran, čez pajkovo
mrežo, da bi čim hitreje ubežali pajku in da
med tem ne bi strgali papirja. (Urite
otrokove gibalne sposobnosti, ki jih povezujete
z zabavo.) 

Imejte lep vikend, lepo preživite te praznike, ki so sicer nekoliko drugačni, ampak
pogumno ter z dobro voljo naprej. Le tako bomo kos trenutni situaciji.
Ne pozabite, naslednji teden prav tako spremljajte spletno stran vrtca z
novimi idejami.

