Pozdravljeni starši in otroci 4. skupine vrta Jurček!
Sedaj pa, kot kaže smo na dobri poti, da se kmalu srečamo v vrtcu in naše
delo kljub prilagoditvam steče po normalnih tirih. Da bi lažje počakali ta
dan vam pošiljava nekaj idej za prihajajoči teden.

Imejte lep, ustvarjalen, zabaven, poučen in
NaViHaN teden!

»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.

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

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

Ponedeljek:
-

danes je dan za GOZDNE IGRE (spakiraj nahrbtnik, vodo, prigrizek in v gozd
na telovadbo)

Torek:
-

ČAS ZA ZGODBICO (zgodba z vajami za razvoj govoril – spodbudite otroke, da
prikazane vaje ponovijo) – ne pozabite se zraven zabavati!
https://www.youtube.com/watch?v=Uo12cWNlLhk&fbclid=IwAR0zINyqnaXP_CMqtYaXAAoo
6N-FFGkODwFfFJn9sqBlTNtamOJob-N5T68&app=desktop

-

po končani zgodbici je čas za ustvarjanje, izdelaj medvedka Friderika – lahko
narediš lutko, lahko ga narišeš, lahko ga naslikaš s tempera barvami … poljubno

Sreda:
-

najprej si izdelaj instrument – lahko ropotuljico ali kakšen drugi instrument

-

nato pa je čas za poslušanje in rajanje ob glasbi
 Čebela Adela
https://www.youtube.com/watch?v=U0ZFFCHlvD8

 Lisička je prav zvita zver
https://www.youtube.com/watch?v=scjGFdClnhQ

 Čokolada
https://www.youtube.com/watch?v=skG6rocf47Y

 Soki Soki
https://www.youtube.com/watch?v=8dCeh4t2ets

 Naša četica
https://www.youtube.com/watch?v=qdWlTAKxI28

Četrtek:
-

deklamacija (če želiš se
jo lahko naučiš):
SAM
(Niko Grafenauer)

Pedenjped se sam oblači,
sam počeše in umije,
čeveljčke si sam skrtači,
sam se s čepico pokrije.

Sam gre v širni dan na pot,
sam preudari kod in kam.
A čeprav je tak gospod,
svečke si ne obriše sam.

-

pogovorite se o tem kaj otroci že vse zmorejo sami, spodbudite jih, da kakšne
stvari tudi pokažejo (sami se oblečejo, obujejo, posteljejo posteljo, se umijejo,
pospravijo stvari za seboj ipd.) in jih potem tudi sami v naprej počnejo

Petek:
-

in taa daam…zavihaj rokave, starši naj ti pomagajo, da si pripravite HITER
DOMAČ SLADOLED  PRIJETNO
SLADKANJE VAM ŽELIVA 
https://www.youtube.com/watch?v=UNgXcTTVZpw

-

zvečer pa zgodbica, ki jo sestaviš SAM

Imejte lep vikend!

