RAZIGRANO POLETJE JULIJA
PODROČJE NARAVA
GLOBALNI CILJI:
- Doživljanje in spoznavanje žive in nežive narave v njeni raznolikosti, povezanosti, stalnem spreminjanju in estetskih razsežnostih
CILJI:
- spoznavanje snovi, prostora, časa in zvoka,
- spodbujanje različnih pristopov k spoznavanju narave,
- doživljanje matematike kot prijetne izkušnje.
- omogočanje spodbujanje gibalnih dejavnost otrok
IZHODIŠČE:
- radostno in varno doživljanje poletja v vrtcu (upoštevamo priporočila NIJZ Varno s soncem)
Prostor dogajanja: igralnica, terasa, igrišče, garderoba
Vloga odraslega: priprava sredstev, kotičkov, materiala, načrt dela, poskrbi za varnost otrok in odraslih, opazuje otroke in jim nudi pomoč, če je
potrebno
Vloga otroka: vključuje se v ponujene dejavnosti in prehaja iz ene dejavnosti v drugo, aktivno sodeluje, izbira igrače in kotičke.
DEJAVNOSTI:

VODNI KOTIČEK
-

-

igra z vodo: prelivanje, škropljenje s pomočjo
plastenke, potapljanje predmetov, metanje
predmetov v vodo,
izdelovanje ali gubanje ladij iz papirja, ter igra
z njimi ob bazenu,
okušanje vode in dodajanje snovi (sladkor, sol,
kis, limona,…),
umivanje dojenčkov,
igra v bazenih in kopanje v njih…

KOTIČEK Z MIVKO
-

presipavanje, sipanje mešanje,
mešanje mivke z vodo (oblikujemo s
pomočjo modelčkov, izdelujemo kroglice),
izdelovanje potičk z modelčki,
izdelovanje risbic iz mivke in školjk,
igra v peskovniku,
izdelovanje prstnih odtisov in odtisov nog

KOTIČEK S KAMENČKI
-

barvanje kamnov,
proizvajanje zvoka s pomočjo
kamnov,
lepljenje in barvanje,
hoja po kamnih, čutni poti.

GLASBENI KOTIČEK
- prepevanje, poslušanje pesmic,
- igranje na MRI in lastne instrumente,
- ustvarjanje zvokov z različnimi materiali:
palčke, kamenčki…
- poslušanje zvokov narave: šumenje,
prelivanje, oglašanje živali…
- poslušanje instrumentalne in klasične glasbe
preko IKT…

OSTALE DEJAVNOSTI:
- sadni piknik
- spoznavanje morskih živali,
- opazovanje senc,
- pihanje milnih mehurčkov,
- igre s prsti in bibarije
- in še mnogo poletnih igrarij…
ŽELIMO VAM RAZIGRANE POLETNE DNI!

GIBALNI KOTIČEK
-

-

igra s športnimi rekviziti (žoge iz blaga,
gumijaste, plastične, papirnate, obroči,
padalo…),
gibanje po igralih, po plezalu,
hoja po stopničkah,
plazenje skozi rov,
guganje na gugalnicah,
vožnja s poganjalci,
rajalno – gibalne igre.

