PONEDELJEK, 16.3.2020
Zunaj je lep sončen dan. Otrok si lahko izbere eno pravljico z
domačih polic in jo odnesete v gozd. Tam si lahko poiščete podrto
drevo ali udoben štor in pravljico preberete med ptičjim petjem in
lovljenjem sončnih žarkov. Pravljico potem z otrokom obnovite ob
slikah; postavljajte vprašanja, kaj se pa zdaj zgodilo, kako se je
oseba/žival ob tem počutila; tako da bo večinoma pripovedoval otrok.
Naš cilj je bogatenje otrokovega besednega zaklada in
formiranje/ustvarjanje stavkov v pravilnem zaporedju.
Ko pridete domov, bo otrok prijetno utrujen in lahko nariše še
risbico; kaj mu je bilo v pravljici najbolj všeč. Spodbujajte ga, da bo
natančen in čim bolj ustvarjalen.
Seveda lahko dejavnost izvedete tudi v vašem domu ali na
vrtu…ampak v gozdu je res prav čarobno 😊
Zelo bom hvaležna za kakšno sliko. Imejte lep dan!

Neja Marguč

Starši me že od prvega dne neverjetno presenečate s svojimi odzivi.
Tako lepo ste sprejeli tole zamisel, tako pridno pošiljate slike, da sem
res prav pobožana.

Lija »bere« in obnavlja zgodbo po slikah (čeprav ima norice).

Tudi Matej in Uroš se veselita branja

TOREK, 17.3.2020
Danes bomo spet bogatili besedni zaklad. Prepričana sem, da imate
vsi doma družabno igro SPOMIN. Če slučajno nimate spomina imate
mogoče ČRNEGA PETRA. Če ne pa poiščite slike v kakšni knjigi ali na
spletu. Važno je, da otroci znajo opažati podrobnosti in vsa opažanja
oblikovati v stavke.
Eno sličico od para spravite v vrečko iz blaga/škatlico/navadno
vrečko. Izmenično vlečete sličice ven in poimenujete
predmet/žival/rastlino/osebo in opisujete sliko (barve, oblike, število
nog, rep, ušesa, oči, listki, cvet…); karkoli pač je na sliki.
Otroke najprej pustite, da opisujejo sami, nato pa jih z vprašanji
spodbudite k še podrobnejšemu opisu. Sodelujte pri dejavnosti; vsako
drugo sličico izvlecite vi, ali bratec ali sestrica, da bodo pri
pripovedovanju in opisovanju imeli vaš zgled.
Npr.: Na sliki je zebra, ima 4 noge, dolg rep, kratka ušesa, oči in
gobec. Je bele in črne barve.

Na sliki je več rožic (jetrnikov). So vijolične in zelene barve.

Ne pozabimo; v naši skupini so otroci stari od 3 do 6 let. Ne moremo
pričakovati enakih opisov od 3-letnika ali od starejših otrok. Čim več
sličic bodo opisali, tem bolje bo. Če jim pade pozornost, lahko
zaključite in čez nekaj časa spet ponovite.
Neja Marguč

Kar nekaj vas je urilo svoj govor ob opazovanju sličic iz različnih iger

Opisujem kar med igro

SREDA, 18.3.2020
Zunaj nas kliče sonce, zato predlagam, da današnjo dejavnost zopet
naredimo v gozdu.
Sprehodite se do vam ljubega kotička v gozdu in skupaj z otrokom
napišite njegovo ime s pomočjo naravnih materialov (storžki, listki,
palčke, cvetovi, vejice z iglicami). Dobro bi bilo, da vi napišite njegovo
ime s palico na gozdna tla.

Starejši otroci bi preslikavali/prepisovali črke, ampak z naravnimi
materiali, mlajši pa bi polagali naravne materiale kar na vaše črke.

Otroci tako spoznavajo, da se besede lahko zapiše/prebere in da ima
vsak glas svojo črko.
Seveda lahko sodelujejo tudi ostali družinski člani, zapišete lahko
tudi imena hišnih ljubljenčkov.

Lahko pa naredite tudi gozdno abecedo

Karkoli boste ustvarjali, je najbolj pomembno to, da ste skupaj in da
se imate lepo. Tudi na vrtu se najde različne naravne materiale in
tudi s kockami doma lahko opravite enako dejavnost.
Neja Marguč

Tudi v sredo sem dobila veliko slikic

Zabavali so se tudi vaši bratci in sestrice.

ČETRTEK, 19.3.2020
Danes je čas za »JEZIČKOVO TELOVADBO«. To smo v vrtcu
večkrat izvajali med čakanjem na kosilo ali kar tako. Vi si preberite,
kaj piše potem pa otrokom pokažite, na kakšen način naj delajo.

Te vaje so zelo pomembne za razvoj govoril. Otroci potem lažje
izgovarjajo nekatere glasove.
Vaje so enostavne in si jih lahko hitro zapomnimo. Zato jih lahko
izvajate večkrat. Med pripravo kosila, na sprehodu ipd.

• Jezik večkrat hitro dvignemo za zgornje zobe.
• Posnemamo konjička (tleskanje z jezikom).
• Posnemamo tiktakanje ure. Čim jasneje izgovarjamo tik-tak, tiktak. Najprej počasi, nato pa vedno hitreje.
• Posnemamo zvok avtomobila, ustnice se tresejo »brrr«.
• Posnemamo helikopter. Ustnici se treseta kot pri avtomobilu, le
da damo jezik iz ust, ga naslonimo na spodnjo ustnico in brnimo
»brrr«, jezi pa se pri tem trese med ustnicama.
• Posnemamo muco, ki pije mleko. Jezik potisnemo iz ust, kolikor
le lahko, nato pa ga potegnemo nazaj v usta.

• Posnemamo muco, ki se oblizuje. Jezik iztegnemo in se
oblizujemo okoli ust.
• Muca si umije zobe. S konico jezika potujemo po zgornjih in
spodnjih zobeh.
• Z jezikom posnemamo brisalce. Jezik potisnemo iz ust in ga
hitro premikamo iz enega kotička ust v drugega.
• Z jezikom naredimo bonbonček. Zapremo usta in jezik pomikamo
po notranji strani lica gor in dol.
• Konico jezika potisnemo k spodnjim zobem in dvigamo hrbet
jezika.
• Posnemamo petje: la, la, la.

Da pa ne bo telovadil samo naš jeziček, vam pošiljam povezavo za
krajšo telovadbo s plišasto igračko

https://www.youtube.com/watch?v=7VAEIkGmXno

Neja Marguč

Najprej telovadba z jezičkom.

Nato pa še s plišasto igračko ob posnetku na youtubu

PETEK, 20.3.2020
Danes je čas za druge obrazne mišice; delali bomo VAJE PIHANJA.
Najprej si vse preberite, nato pa si lahko vaje popestrite z linki
navedenimi spodaj

• Pihamo milne mehurčke (lahko tudi pihanje skozi slamico v posodo z
vodo, pomešano s sredstvom za pomivanje posode).
• Pihamo skozi slamico v predmete različne teže (žogice, papir,
vatico, gumbe, perje) ali pa v tekočino (pihanje v vodo-ustvarjanje
valov). Lahko naredite kaj preprostega za na slamico iz papirja in bo s
pihanjem poletelo (raketa, metuljček, ptica…)

• Pihamo svečke, vžigalice na različni oddaljenosti od ust. • Pihamo v
trak, ki ga držimo na določeni razdalji od ust – dolgo ali kratko.
• Piskamo s piščalko, igramo na ustno harmoniko, trobento (kratki in
dolgi piski).
• Pihamo v vetrnico.

• Pihamo v pest, kot bi nas zeblo (hu, hu, hu).
• Posnemamo smrčanja.
• Mrmramo melodijo priljubljene pesmi.
Vse te vaje so dobre za govorila in hkrati še zabavne.
Veliko teh dejavnosti lahko spet naredite na prostem; sonce nas
kliče. Seveda so te ideje le zbrane na kupu in ni potrebno narediti
vseh naenkrat ali sploh vseh. Lahko si izberete še kakšno in čez
vikend kakšno drugo.
Nekatere pa naredite noter; nekaj predlogov s pinteresta
https://www.pinterest.com/pin/24840235432517949/
https://www.pinterest.com/pin/461267186833629742/
https://www.pinterest.com/pin/501588477239970054/

Joštova družina me je prav prijazno spomnila, da lahko v teh
prekrasnih dneh opravite kakšen izlet za CICIBANA PLANINCA.
Seveda se na hribček odpravite samo s svojo družino in malico nesete
sabo kot pravi planinci. Na vrhu se lahko slikate, mi pošljete sliko, jaz
pa si bom zabeležila še datum in destinacijo (štampiljk ne
potrebujemo; večina koč je zaprtih).

Karkoli boste počeli, počnite z veseljem in ostanite zdravi!
PS. Ob materinskem dnevu bomo ustvarjali z vajami za govorila,
ampak o tem pa več naslednji teden.

Neja Marguč

Danes smo lahko počeli veliko zabavnih stvari

Pihanje mehurčkov in svečk…

Pihanje v različne predmete s pomočjo slamice.

Pošiljali pa niste le slik dejavnosti, ki sem vami jih predlagala, ampak
ste pošiljali še svoje ideje in svoje dogodivščine. Nekatere se
dogajajo v hiši…

Mnogo pa se dogaja tudi na prostem; za kar sem res izredno vesela.
Bivanje na prostem in gibanje je izredno pomembno za otrokov razvoj

Nekateri pa niste pošiljali samo slik, ampak kar cela poročila. Besede
ne morejo opisati, kako se po tem tednu vrtca na daljavo in takem
sodelovanju počutim. Zelo sem srečna, da sem del tega; da imava z
Urško tako »fajn« otroke in tako »fajn« starše

Neja, Urška pozdravljeni!

Posredujemo poročilo nekaj preteklih dni. Hvala, ker nam posredujete ideje, hkrati spodbujate tudi
našo inovativnost (dodajamo še nekaj naših idej) – vsak dan naredimo vašo nalogo (z izjemo
ponedeljka , imamo en kotiček, malce športa in malce opazovanja spreminjanja narave)
1. Ponedeljek. 16.3.2020
Taborniški dan, kotiček – legokocke ter poučni del – poskus, kako se bacili bojijo mila

2. Torek 17.3.2020
Kotiček – karte, naloga – opiši, kaj vidiš, opazovanje narave in urejanje vrta, športkolesarjenje

3. Sreda, 18.3.2020
Kotiček – risanje z vodenimi barvicami, naloga- zapiši svoje ime, pohod na Špičasti hrib (še za
Cici pohodnika) – opazovanje narave in športna aktivnost

Lep pozdrav, Jošt in moja družina ☺

MOJ PRVI TEDEN DOMA
Prvi teden smo veliko časa preživeli zunaj. Najbolj ponosna sem na to, da sem se takoj prvi
dan naučila peljati kolo brez pomožnih kolesc.

Ker mi je šlo odlično, sem prekolesarila veliko kilometrov.
S kolesom smo si šli ogledat in pobožat konjičke (zelo sem bila pogumna).

In nekajkrat smo odšli tudi v gozd.

Šli smo tudi do bližnje reke, kjer smo se lotili ene od dejavnosti.

Moram pa priznati, da je bila naloga bolj zanimiva mamici in atiju. Meni pa je bilo bolj zabavno metati
Roniju palico in kamenčke v vodo.

En dan pa smo se odpravili tudi po naši vrtčevski poti do gozda, v katerega zahajamo v vrtcu. Pot sem
vodila jaz in pravilno pripeljala do cilja.

Ko sem s kolesarjenjem fino utrdila noge, pa sva se z atijem podala tudi na Šmarjetno goro – in uspela
priti do vrha s čisto malo atijeve pomoči.

Ko pa so bile nogice preutrujene za zunanje aktivnosti smo se lotili tudi aktivnosti doma. Izbrali smo si
kar igro Medvedki in jo priredili po navodilih, ki ste nam jih poslala. Vsak član družine je izbral eno
slikico in jo potem čimbolj podrobno opisal.

Zabavno pa je bilo tudi, ko mi je mami dovolila da malo pišem na računalnik in s pomočjo pesmice
ABECEDA – Claudia, tudi sama na računalnik napisala abecedo:
Aa Bb Cc Čč Dd Ee Ff Gg Hh Ii Jj Kk Ll Mm Nn Oo Pp Rr Ss Šš Tt Uu Vv Zz Žž

»Doma se imam zelo lepo in všeč mi je, ker se vsi skupaj igramo in smo skupaj. Vseeno po tudi zelo
pogrešam vse svoje prijatelje iz vrtca, še posebej Laro, Lijo, Manco in Zalo in komaj čakam da bomo
spet lahko počele traparije v vrtcu – kdaj bo že konec tega KoLona virusa« (Emine besede 😊 )
EMA MAMI ATI

