DEJAVNOSTI ZA OTROKE
Spoštovani starši!
Pred vami so nove dejavnosti, s katerimi si lahko popestrite te dni, ko moramo biti doma.
Naj vam bo skupaj prijetno in zabavno!

BRANJE ZA STARŠE
Prispevek o tem, zakaj je razvijanje vztrajnosti pri otroku tako pomembno, si lahko preberete na
povezavi:
https://www.abced.si/post/vztrajnost-kaj-lahko-predam-mojim-otrokom-in-u%C4%8Dencem

DEJAVNOSTI ZA OTROKE
1. Otroci so navdušeni nad lutkami, zato si skupaj z njimi oglejte kakšno izmed lutkovnih predstav,
ki jih na spletu v času epidemije ponuja Lutkovno gledališče Ljubljana na povezavi:
http://www.lgl.si/si/predstavitveni-video
Lutke nagovarjajo otrokova čustva, njegov um in njegovo izkušnjo sveta. Ogled kakovostnih
lutkovnih predstav je pomemben za kulturno vzgojo otrok.

2. Naredite domačo sestavljanko! Na list papirja obrišite manjše ploščate predmete, ki jih imate
doma. Če je otrok starejši, jih lahko izbere sam in pomaga pri obrisovanju. Nato sledi iskanje:
kateri predmet sodi k obrisu?
Ob igri se z otrokom pogovarjajte o obliki, velikosti, barvi in rabi predmetov.

Dejavnosti in fotografije povzete po: http://www.lgl.si/si/, https://www.dlib.si/details/URN:NBN:SI:doc-4NIIOU2I,
https://mamapapabubba.com/, https://www.messylittlemonster.com/, https://avevita.si/brain-gym/,

3. Risanje po alu foliji je preprosta, a zabavna aktivnost, vaš otrok pa bo ustvaril pravo malu umetniško
delo. Kos kartona ovijete v alu folijo, na papirnat krožnik ali drugo podlago pa nanesite nekaj barve.
Otrok naj riše z vatiranimi palčkami, meša barve in riše različne vzorce.

4. Za mlajše otroke je na voljo druga različica. V prozorno plastično vrečko vstavite gladek papir in nanj
nanesete več tempera barve, nato pa vse skupaj dobro zaprite in zalepite. Tako bo lahko vaš otrok
ustvarjal, ne da bi se umazal. Ko bo umetniško delo končano, ga vzemite iz vrečke in pustite, da se
posuši.

5. Ob ogledu posnetka na povezavi lahko skupaj z vašimi otroki razmigate telo in možgane:
https://www.youtube.com/watch?v=UH2xNx2t6Xw
Tovrstne gibalne aktivnosti omogočajo usklajeno komunikacijo med vsemi možganskimi deli, da učenje
poteka po naravni poti. Pripomorejo k ravnovesju med čustvi in telesom, sprostijo se čustvene napetosti,
telo in mišljenje pa delujeta povezano.
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