DEJAVNOSTI ZA OTROKE
Spoštovani starši!
Pred vami so nove dejavnosti, s katerimi si lahko popestrite te dni, ko moramo biti doma.
Veseli bomo fotografije izdelka ali risbice vašega otroka, ki jo lahko pošljete na e-naslov:
os.vrtecradece@guest.arnes.si ali tadeja.plahuta@guest.arnes.si
S poslano fotografijo se strinjate, da jo objavimo v galeriji na spletni strani vrtca.
Prijeten pozdrav!

BRANJE ZA STARŠE
Prispevek o RADOVEDNOSTI, USTVARJALNOSTI IN INOVATIVNOSTI si lahko preberete na povezavi:
https://www.abced.si/post/radovednost-ustvarjalnost-inovativnost-kaj-lahko-predam-mojim-otrokom-inu%C4%8Dencem

DEJAVNOSTI ZA OTROKE
1. Zajemanje in prenašanje semen ali žogic je zanimiva aktivnost, ki jo lahko sami prilagodite
starosti otroka. Potrebujete posodice različnih velikosti, žlice, semena ali manjše žogice. Mlajši
otroci lahko prenašajo semena iz ene posodice v drugo, starejši pa se lahko preizkusijo v
prenašanju žogice z žlico iz ene strani sobe do druge. Lahko priredite celo družinsko tekmovanje
v spretnosti!

2. Risanje s prsti je še ena izmed aktivnosti, za katero boste vse pripomočke našli kar v kuhinji.
Potrebujete pladenj in zdrob, polento, sladkor ali sol.
Otrok bo s to dejavnostjo razvijal svoje grafomotorične spretnosti.

Dejavnosti in fotografije povzete po: https://themomslittleworld.com/, https://happymomhacks.com/, https://busytoddler.com/,
http://kinderspieleideen.dogukann.com/, https://www.drei.at/, https://alittlepinchofperfect.com/, https://www.jvvz.org/,

3. Naredite dirkalni avtomobil iz odpadnih materialov. Potrebujete prazen tulec toaletnega papirja
in štiri zamaške. Otok naj po svoji želji pobarva in okrasi dirkalni avtomobil, vi pa mu pomagajte
pri rezanju odprtine za voznika. Prilepite še zamaške za kolesa in igra se lahko začne!
Ob tej dejavnosti je priložnost, da se z otrokom pogovorite, kako pomembno je, da ponovno
uporabimo odpadne materiale in s tem varujemo okolje.

4. Na povezavi je posnetek joge za otroke: https://www.youtube.com/watch?v=z2UQ5-cVHjs
V družbi morskih živali bodo otroci spoznali nekaj osnovnih položajev joge.
Joga pripomore k razvoju motoričnih sposobnosti, gibljivosti, moči in prožnosti, občutenju
lastnega telesa, razvijanju sposobnosti komunikacije s samim seboj ter sposobnosti
koncentracije in sprostitve.

Pripravila: Tadeja Plahuta, svetovalna delavka v vrtcu

Dejavnosti in fotografije povzete po: https://themomslittleworld.com/, https://happymomhacks.com/, https://busytoddler.com/,
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