DEJAVNOSTI ZA OTROKE
Spoštovani starši!
V času, ko je vrtec zaprt in več časa preživite s svojim otroki, je priložnost, da se z njimi še
bolj zbližate in jim ponudite raznovrstne aktivnosti, ob katerih bodo uživali in razvijali
svoje sposobnosti. Pri izbiri dejavnosti si lahko pomagate s spodnjimi predlogi.
Ostanite zdravi, pozitivni in razigrani!

BRANJE ZA STARŠE
Prispevek Napotki za starše v času, ko so otroci zaradi epidemije doma na povezavi:
http://center-iris.si/2020/03/16/napotki-za-starse-v-casu-ko-so-otroci-zaradi-epidemije-doma/

DEJAVNOSTI ZA OTROKE
1. Na večji list papirja narišite krivulje, predšolskim otrokom pa črke. Otroci naj po črti lepijo
nalepke, polagajo gumbe ali druge manjše predmete.
S tem bodo razvijali natančnost, vztrajnost in fino motoriko.

2. Uporabite stare lonce in kovinske škatle ter iz njih ustvarite tolkala za svojega malčka. Pri
starejših otrocih lahko starši odigrate določen ritem, otrok pa ga naj ponovi.
S tem bo spoznaval zvoke in razvijal ritem.

Dejavnosti in fotografije povzete po: https://www.mombeach.com/, https://www.andnextcomesl.com/,
https://www.thekeeperofthecheerios.com/, http://excited2learn.com/, https://www.lahkonocnice.si/pravljice

3. Če se ne ustrašite packanja, lahko barvate z avtomobili! Večji list papirja nalepite na podlago in
ga poškropite s temperami. Otrok lahko zdaj začne s svojimi avtomobilčki voziti po barvi in
ustvarjati vzorce. Seveda ne pozabite, da je potrebno po koncu aktivnosti avtomobilčke peljati v
»avtopralnico«.
Ob tem lahko otrok spoznava barve in opazuje odtise, ki jih puščajo gume avtomobilčkov. Tudi
čiščenje in pospravljanje igrač je pomembno za razvoj otrokove odgovornosti in pozitivne
samopodobe.

4. Gibanje je lahko zabavno! Otroku postavite izzive. Znaš poleteti kot ptica? Lahko stojiš na eni
nogi kot flamingo? Znaš hoditi kot rak? Kako skače zajec? Znaš hoditi kot raca? Kako hodi slon?
Lahko skačeš kot žaba? Se znaš plaziti in zvijati kot kača?
Tako bo otrok spoznaval lastnosti živali in razgibal svoje telo.

5. Obiščite spletno stran https://www.lahkonocnice.si/pravljice in izberite pravljico. Določeno
pravljico naj otrok posluša večkrat.
Tako bo krepil besedni zaklad, razvijal domišljijo, empatijo in pozornost.

Pripravila: Tadeja Plahuta, svetovalna delavka v vrtcu
Dejavnosti in fotografije povzete po: https://www.mombeach.com/, https://www.andnextcomesl.com/,
https://www.thekeeperofthecheerios.com/, http://excited2learn.com/, https://www.lahkonocnice.si/pravljice

