POZDRAVLJENI
Če so informacije točne, nas loči le še en teden do postopnega odpiranja vrtcev. Juhuuuu! 
Do takrat pa še nekaj idej za ustvarjanje doma.

Še vedno vas želiva vspodbuditi, da z otroki čim več časa preživite
zunaj, v naravi. Vreme zna biti včasih muhasto, vendar so pred nami
topli dnevi, zato jih kar se da izkoristite. Koristilo bo prav vsem. Na travniku nabirajte
regratove lučke in jih pihajte. Še naprej opazujte cvetlice in tla v naravi. Prebudile so se
ŽUŽELKE , ki jih bodo otroci z veseljem opazovali.
V prilogi vam pošiljava tri-delno sestavljanko z različnimi žuželkami. Prilogo si lahko
natisnete, slike izrežete in sestavljanje se lahko prične.
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Oglejte si risanko: Radovedni Jaka - Kaj imam pri pomladi najraje
https://www.youtube.com/watch?v=AvJ9Lk5_f7U

Izdelajte si instrument. Lahko preprosto ropotuljico, ki jo lahko napolnite z rižem ali s čim
podobnim, ali preprosto brenkalo iz elastik.

Ponovili boste tudi nekaj pomladnih pesmi o žuželkah. Skupaj poslušajte, zapojte in
spremljajte pesmi na izdelana glasbila.
 PIKAPOLONICA
https://www.youtube.com/watch?v=lPvFFazUB-Y
 METULJČEK CEKINČEK
https://www.youtube.com/watch?v=bbSXZdc8P6o
 HUDA MRAVLJICA
https://www.youtube.com/watch?v=loDtTAz5DcU
 MRAVLJA IN POLŽ
https://www.youtube.com/watch?v=f1cbhe4UCms

Izdelate lahko PIKAPOLONICO IZ PAPIRNATEGA KROŽNIKA. Aktivnost je enostavna, saj
potrebujete le papirnate krožnike, lepilo, rdečo in črno tempero ali izrezane črne pike in
ustvarjanje se lahko prične. 

Prav tako lahko ustvarite različne METULJE. Starši narišite in izrežite predlogo, vse ostalo pa
je stvar domišljije otrok. Metulje naj okrasijo z barvami in odtisi prstkov:

Lahko izdelajo tudi GOSENICE.

Za konec pa še ŠPORTNA ABECEDA.
Skupaj s starši črkuj svoje ime in se razmigaj. Tisti, ki imate kratko ime s starši črkujte še
priimek. ZDAJ PA POSKUSI ŠE TI. Ker ti še ne znaš črkovati, ti naj pri iskanju črk pomagajo
starši. BODI ZDRAV - BODI AKTIVEN. SE VIDIMO V VRTCU. 
A – 5 žabjih poskokov naprej
B - 5 sonožnih poskokov na mestu
C -3 poskoki po levi nogi
Č – 5 poskokov po desni nogi
D - 10 žabjih poskokov na mestu
E - 5 počepov
F - razmigaj rame
G - razmigaj boke
H - naredi 5 predklonov naprej
I - 5 x kroženje z rokami naprej
J – 5 poskokov nazaj
K – 10 mišjih korakov na mestu
L – 10 mišjih korakov naprej
M - 10 počepov
N - 5 sonožnih poskokov levo in desno
O - 5 žabjih poskokov nazaj
P - 5 x kroženje z rokami naprej
R – 5x kroženje z rokami naprej in nazaj
S - razmigaj boke
Š - 5 počepov
T – kroženje z rameni
U - 5 medvedjih korakov
V – 5 trebušnjakov
Z – razmigaj boke
Ž - Naredi 5 predklonov naprej.

