IDEJE ZA DEJAVNOSTI STARŠEV IN OTROK
OTROKE VKLJUČITE V ČIM VEČ DOMAČIH HIŠNIH OPRAVIL – peka piškotov, kruha, pomoč pri
kuhanju, sestavi jedilnika, priprava mize, pospravljanje posode, zlaganje perila, nogavic …
POSKUS – ZAKAJ JE UMIVANJE ROK POMEMBNO?
Poskus z vodo, poprom in detergentom – v posodo nalijete vodo in vanjo potresete poper. Otrok naj en
prst pomoči v detergent, drugega pa ne. Potem naj oba prsta pomoči v vodo s poprom in opazuje, na
katerem prstu so ostali »bacili« in zakaj.
SLANO TESTO
Slano testo lahko uporabite kot različico domačega plastelina. Potrebujete vodo, moko in sol. Moka in sol sta v
razmerju 1:1, vodo dodajate po potrebi. Po želji lahko dodate majhno količino živilskega barvila (nekaj

kapljic) - odvisno kako intenziven odtenek želite in slano testo se obarva.
Lahko iz manjših koščkov slanega testa oblikujete preproste
perlice, nato pa s pomočjo zobotrebca vanje “zavrtate” luknjice.
Perlice za približno 30 minut postavite v pečico, ki jo nastavite na
100°C. Ko se perlice ohladijo, jih lahko z barvo tudi pobarvate ter
nato skupaj z otrokom vadite ročne spretnosti z natikanjem
perlic na vrvico.

PENO ZA BRITJE RAZMAŽITE PO PEKAČU – risanje s prstom je zelo zabavno. Lahko jo pobarvate s
tempera barvo.
DOMAČI PLASTELIN
Potrebujete 300 g moke,
300g soli, 2dl vode,
žličko olja, jedilna barva.

ŽIVO BLATO
V posodo zmešate toplo vodo in puding iz vrečke. Nastane zmes s katero se otroci ob igri zelo zabavajo.

LEDENE BARVE
V modelčke za led ali plastične lončke nalijete vodo in v vodo zmešate tempera barvo/ jedilno barvo. V
modelčke ali lončke dodate še lesene palčke in jih pospravite v zamrzovalnik. Ko nastane led otrokom ponudite
debelejši papir in zabava se lahko začne.

OTROCI POBARVAJO KAMNE, KI JIH UPORABIJO ZA RAZLIČNE IGRE
Kamne pobarvajo s tempera barvo in jih RAZVRŠČAJO PO BARVI, se z njimi PROSTO IGRAJO.
Kamne lahko pobarvajo tudi pisane.

NA KAMNE NARIŠEMO SIMBOLE (npr. sonce, oblak, rožico, otroka …) in si ob polaganju kamnov
izmišljate zgodbo.
DRUŽABNE IGRE:
-

Človek ne jezi se,
Twister,
Vseved,
Leti – leti,
Spomin,
Domine,
3 v vrsto.

»TEL OVADBA«
- Skupaj z družino lahko 2x dnevno telovadite, pri čemer otrok vodi vadbo s svojimi predlogi z
gibalnimi vajami (ali pa se med seboj izmenjujte).
-

Krajši gibalni poligoni (odvisno, koliko nam omogoča prostor).

IGRA S PINGPONG ŽOGICAMI IN BALONI

SVETLOBNA MIZA
Prazna škatla s prozornim pokrovom. V škatlo zaprete svetilko in na pokrov posujete polento.

MEHURČKOLOGIJA

Mizo oblečete v vrečo za smeti. Nato na vrečo zlijete mešanico detergenta in vode. Otroku ponudite slamico.
Piha naj v mešanico, nastal bo mehurček.

IZDELOVANJE LUTK iz naravnega materiala ali drugih materialov ( prstne lutke, lutke na kuhalnici ...). Vsak
predmet lahko oživimo, otroci ob tem uživajo.

KAMPIRANJE V SOBI
IZDELAVA SLIKE Z LEPLJENJEM RAZNIH SEMEN (KORUZA, FIŽOL, ČIČERIKA, LUSKE STORŽEV,
VEJICE…)

IZDELAVA SPOMINA
V naravi naberete stvari po želji (npr. dve trobentici, dve luski storžev, …). Doma to prilepite na trše podlage.
Igro se igrate lahko na travniku, v gozdu, na terasi …

OGLED DOKUMENTARNEGA ALI MLADINSKEGA FILMA
RISANJE MALO DRUGAČE

USTVARJANJE IN IGRE IZ ODPADNEGA MATERIALA

ZAVEZOVANJE VEZALK

ŠTAMPILJKE IZ LEGO KOCK

USTVARJANJE ZA MATERINSKI DAN

