1.
Z otroci izdelajte igro »Človek ne jezi se« iz odpadnega materiala
Potrebujete:






za igralno polje: karton, kovinske ali plastične zamaške;
za figurice: pobarvane plutovinaste zamaške ali si vsak izbere svoje figurice npr. od kinder
jajčka,….)
igralno kocko (lahko jo izdelate iz kartona)
barvice za risanje na igralno ploščo
flomastre ali voščenke za barvanje figuric in polj

2.
Gozdni kolaž
Kot vsi vemo, otroci, ko gremo z njimi na sprehod, zelo radi nabirajo različne predmete (listje, vejice,
perje, koščke lubja, kamenčke, cvetlice,….)
Za gozdni kolaž lahko uporabite prav vse. Cvetove in liste je treba vsekakor najprej stisniti, preden jih
uporabite za kolaž. Zato jih za nekaj dni položite med dva lista in jih obtežite z debelo knjigo. Ko
imate vse pripravljeno, potrebujete le še lepilo in kos kartona ali risalni list.

3.
PIHANJE ŽOGICE (krepi in spodbuja motoriko govoril)
Žogico naredite iz kosa vate ali, če imate, vzamete kar žogico za namizni tenis. Igrišče je miza. Rob
mize je gol. Igralec skozi slamico piha žogico in jo poskuša pihniti v nasprotnikov gol, nasprotnik pa
mora žogo ubraniti. Pri tem ne sme uporabiti rok.

4.
VAJE ZA URJENJE POSLUŠANJA:
• Določanje smeri zvoka:
v roke vzamemo ropotuljo, katero naredimo doma (v plastično stekleničko damo pesek ali riž).
Otroku naročimo, da zapre oči in dobro posluša. Ko sliši zvok, naj z roko pokaže smer, iz katere
prihaja.
• Ločevanje različnih vrst zvokov: na mizo damo različne predmete (kozarec, ropotuljo, papir, zvonec
itd.). Otroku najprej dovolimo, da sam preizkuša zvočne predmete, da sliši, kakšen zvok ustvarjajo.
Nato mu povemo, da bomo ustvarili zvok z enim od predmetov na mizi, on pa mora ugotovili, kateri
predmet je pravi. Lahko mu zavežemo oči, otrok pa sproti določa, s čim smo ustvarili zvok.
• Usmerjanje pozornosti: otroku beremo pravljico, pred tem pa mu damo navodilo, naj dobro posluša
in zaploska vsakič, ko se bo v zgodbi pojavila neka žival oziroma beseda/kategorija, ki smo jo
predhodno določili. Vsakič se osredotočimo na kaj drugega.
• Kje je skrita budilka?
Igro lahko igrate na dvorišču, ali v stanovanju.
Za to igro potrebujete budilko, ki tiktaka. Skrijte jo. Potem enemu od vas zavežete oči (mlajši otroci
lahko imajo odvezane) in ta naj začne iskati budilko.
Podobno igro lahko igrate tudi s skrivanjem drugih predmetov. Ko predmet skrijete, pa iskalcu
pomagate pri iskanju z besedama »toplo« (je blizu predmeta) in »mrzlo« (je daleč od predmeta)
5. KREPITEV FINE MOTORIKE

In še recepti za pripravo materiala za gnetenje, kar otroci zelo radi počno. S
tem razvijajo fino motoriko, ki jo sestavlja gibanje rok, zapestja, dlani in
prstov. Kljub temu, da gre za gibanje le »majhnega« dela telesa, je za otrokov
razvoj fina motorika zelo pomembna.
Za eno leto starega otroka
Slano modelirno maso lahko majhnim otrokom pripravite iz ene skodelice moke, ene
skodelice vode, pol skodelice soli, dveh žlic vinskega kamna ali pecilnega praška in
dveh žlic olja. Vse skupaj zmešajte in kuhajte, dokler se zmes ne zgosti. Nato
postavite maso pred otroke in naj se zabavajo po svoje. Seveda se jim lahko
pridružite tudi vi in poskusite z gnetenjem ustvariti nekaj posebnega.
Za dve leti starega otroka
Dvoletniki lahko s prsti raziskujejo slano oljnato testo, pripravljeno iz ene skodelice
moke, ene žlice rastlinskega olja, ene skodelice vode, pol skodelice soli, dveh žlic
pecilnega praška in jedilnega barvila. Tudi te sestavine zmešajte in jih malo segrejte,
da bo masa bolj voljna. In da veselje ne bo kratko, lahko po končani zabavi testo za
naslednji dan pospravite v vrečko in jo dobro zaprete.

Za tri leta starega otroka
Mary Ann F. Kohl je zapisala zelo zanimiv recept za gladko in obstojno testo, ki je
lahko navdih triletnikom. Zmes bo nastala iz ene in pol skodelice moke, ene in pol
skodelice koruznih kosmičev, ene skodelice soli in ene skodelice vode. In če niste
vedeli – tako super modelirno maso lahko hranite v zaprti posodi do šest tednov.

Za štiri leta starega otroka
Odkrili ste, da je vašemu šamponu potekel rok? Nič zato, lahko ga porabite za maso,
ki jo bodo otroci valjali in iz nje izrezovali poljubne like. Poleg četrt skodelice
šampona potrebujete še tri četrt skodelice moke, četrt skodelice belega lepila, nato
vse skupaj zmešajte, pregnetite, za zgostitev lahko dodate še nekaj moke. In če bodo
otroci zelo ponosni na svoje mojstrovine, jih ni potrebno uničit. Pustite, da se
posušijo in jih za okras postavijo na knjižno ali okensko polico.

Za pet let starega otroka
Petletnikom lahko ponudite večji izziv. Pripravite jim star časopis, lepilo za tapete,
balon in skledo. V knjigi Gnetimo skupaj je opisan postopek kaširanja: ''Časopis
natrgajte v dolge ozke trakove. Trakove položite na debelo plast časopisa in jih po
eni strani premažite z lepilom. Lahko pa jih namočite v lepilo in povlečete med dvema
prstoma, da iztisnete odvečno lepilo. Z namočenimi trakovi prekrijte izbrano osnovo.
Za osnovo lahko izberete balon, skledo, kozarec za vlaganje, žarnico ali podoben
predmet. Namig: trakove polagajte vzporedno. Ovit predmet prekrijte z drugo plastjo
trakov. Te položite prečno na prejšnje trakove. Predmet ovijte s 4 ali 5 plastmi
trakov. Počakajte dan ali dva, da se izdelek posuši.''

