DEJAVNOSTI ZA OTROKE
Spoštovani starši!
Hvala vam za vse poslane fotografije.
Tudi vsi ostali lahko še vedno pošljete fotografije izdelka ali risbice vašega otroka 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.
Ostanite zdravi, ustvarjajte in zabavajte se!

BRANJE ZA STARŠE
Zanimiv prispevek o pomenu VESTIBULARNEGA ČUTA za razvoj in učenje otrok si lahko preberete na
povezavi:
http://gozdna-pedagogika.si/neverjeten-pomen-vestibularnega-cuta-za-razvoj-in-ucenje-otrok/

DEJAVNOSTI ZA OTROKE
22. aprila 2020 obeležujemo že 50. Svetovni dan Zemlje. Letošnja tema so podnebni ukrepi.
Z otroki lahko izvedete številne aktivnosti, s katerimi bodo spoznavali pomen skrbi za naravo.
1. Odpravite se v gozd. Dovolite svojim otrokom, da se plazijo pod vejami, hodijo po deblu, skačejo
čez luže ali štore, plezajo, se vrtijo, mečejo storže ali preskakujejo palice.
Narava vzbuja senzorno radovednost, pritegne z nenavadnimi zvoki, novimi vonji, gibalnih
izzivov za krepitev ravnotežja pa nikoli ne zmanjka.

2. Igrajte se znanstvenike. Otrok naj opazuje rastline in živali. Če imate povečevalno steklo, si lahko
z njim od blizu ogleda žuželke in posamezne dele rastlin.

Dejavnosti in fotografije povzete po: http://gozdna-pedagogika.si/, https://www.studyinternational.com/, https://www.teach-memommy.com/, https://www.dreamstime.com/, https://garden-ideass.com/, https://busytoddler.com/, http://www.stickybuffalo.com/,
https://theimaginationtree.com/, https://www.forbes.com/

3. Oglejte si filmček z naslovom Zgodba o treh plastenkah:
https://www.youtube.com/watch?v=e6d0ZEVIgUw
Ob njem se z otrokom pogovorite o pomenu pravilnega ravnanja z odpadki. Otrok vam lahko
pomaga pri ločevanju odpadkov.

4. Ustvarjajte iz odpadnih materialov. Otrok lahko iz njih zgradi trdnjavo, parkirno hišo za svoje
avtomobilčke ali hišico za punčke. Pustite njegovi domišljiji prosto pot.

5. Otroka vzpodbudite, da si v priljubljenem kotičku v naravi izbere svoje drevo. Lahko ga tudi
poimenuje in nato opazuje v vseh letnih časih. Lahko pa svojo rastlino posadi tudi doma (zelišče,
dišavnico, drevo…) in nato zanjo skrbi ter spremlja njeno rast. Če imate dovolj velik vrt, mu
lahko v njem uredite čisto svoj kotiček.

Pripravila: Tadeja Plahuta, svetovalna delavka v vrtcu

Dejavnosti in fotografije povzete po: http://gozdna-pedagogika.si/, https://www.studyinternational.com/, https://www.teach-memommy.com/, https://www.dreamstime.com/, https://garden-ideass.com/, https://busytoddler.com/, http://www.stickybuffalo.com/,
https://theimaginationtree.com/, https://www.forbes.com/

