IDEJE ZA DEJAVNOSTI DOMA
GUGALNICA
Vsi otroci obožujejo gugalnice, kajne? 
Pa si jo naredimo še sami.
Potrebuješ poljubno škatlo (najprimernejša je od čevljev), vrvica, poljuben papir ali karton,
lepilo, flomastri/barvice/ tempera barve in veliko dobre volje.
Najprej ustvariš ozadje. Dno škatle poljubno okrasiš. Lahko kaj narišeš (drevesa, hiše,…),
lahko pa tudi kaj nalepiš (različen papir, okraski, naravni materiali ipd). Tako lahko okrasiš
celotno notranjost škatle. Nato na list ali malo trši papir narišeš sebe (ali prijatelja). Paziti je
potrebno, da so noge in roke dovolj dolge. Narisano in pobarvano izrežeš iz papirja.
Iz kartona izrežeš pravokotnik za gugalnico. Na obeh straneh narediš dve luknjici. Odrežeš
dva daljša kosa vrvi. Vsakega posebej napelješ skozi luknjici na obeh straneh gugalnice.
Konca vsake vrvice združi in ob gugalnici zaveži skupaj.
Na vrhu škatle narediš dve luknjici, ki sta med seboj oddaljeni približno toliko, kot je široka
klopca. Skoznju napelješ vrvice gugalnice. Na vrhu jih zavežeš. Pazi, da je gugalnica
vodoravno, če ne lahko čofneš na tla.
Potem pa sebe (ki si se narisal) prepogneš in posedeš na gugalnico, na katero naneseš malo
lepila. Okoli vrvi prilepi ali zatakni še roke.

IGRA S PESKOM
Otroke lahko odlično zamotimo s sprostitveno tehniko presipavanja drobnega peska (lahko
uporabite tudi riž, zdrob ipd). Najbolje je, da uporabimo pladenj, vanj natresem pesek,
poljubno lahko dodajamo figurice, avtomobilčke, čopiče,…

1. Natisni živali (velikost a4) – 1 izvod, izreži posamezno žival (pravokotnik po črti) in
jih prereži na polovico kot je označeno. Otrok naj poišče ustrezne polovice in sestavi
celoto.
2. Natisni predlogo v 2 izvodih (velikost a4). En izvod ostane cel, drugega razreži po
črtah. Otrok sestavlja pare tako, da ustrezne sličice polaga na predlogo, če razrežeš
oba izvoda lahko nastane igra spomin.
3. Manikura
4. Pobiranje plavajočih predmetov iz vode s kuhalnicama, lesenima paličicama..
5. Medved, ki lahko postane ročna lutka
6. Prepoznaj po otipu

Slika 1

Slika 3

Slika 2

Slika 4
Slika 5

Slika 6

7. Žogica v lonček
8. Nariši obris
9. Razporedi slamice v ustrezne odprtine
10. Nahrani zajca (kotaljenje žogic, pomaranč, pihanje kosmov vate,..)
11. Sestavljanje iz lesenih kock malo drugače
12. Žogica v odprtino ( večja škatla v paru, manjša škatla posamezno)
13. Počitek kar tako ali ob knjigah,..
14. Razporedi kocke po predlogi
15. »reši« kocke, majhne figurice, avtomobilčke,…

Slika 8
Slika 7
Slika 9

Slika 10

Slika 11

Slika 12

Slika 13
Slika 14

Slika 15

˝Cesta˝ za avtomobilčke, frnikole, žogice ipd.

Lakiranje nohtov.

Ogrlice iz pobarvanih testenin.

Pajkova mreža.

Vaja za sonožne poskoke.

Razvršanje barv.

Podiranje kegljev
Prazne plastenke napolnimo z vodo(v vodo lahko
dodamo različne barve ali manjše barvne
predmete. Za podiranje »kegljev« potrebujemo
žogo. Določimo tudi razdaljo, s katere bomo
poskušali zadeti keglje. Razdalja naj bo primerna
otrokovim zmožnostim.

Vožnja po cesti
Zaščitni trak
nalepimo na tla. Skupaj z otrokom »zgradimo« cesto, mostove,
klančine za prevozna sredstva.

Razvrščanje po barvi
Otrok lahko po barvah razvršča lego
kocke,duplo kocke,žogice.Najprej razvršča le
po dveh barvah,nato lahko dodate novo
barvo. Uporabite najprej npr. modro in rdečo
barvo, nato lahko dodate rumeno itn.

Po označeni poti
Z zaščitnim trakom, na tleh označite pot-ovire, ki jih bo
otrok premagoval. Na sliki:
1.otrok hodi po cik-cak črti
2.otrok hodi med črtama
3.otrok sonožno preskakuje črte

Otrok razvršča
Če imate doma cd-je, ki jih ne potrebujete, lahko iz njih
izdelate skupaj z otrokom igro zanj. Potrebujete cdje,embalažo le-teh in barvo,s katero jih boste
prebarvali.Lahko jih tudi prelepite z barvnim papirjem.
Otroku lahko za začetek ponudite le dve barvi za
razvrščanje.

Pretikanje
Za izdelavo igre potrebujete tulec, slamice ter luknjač.
Z luknjačem preluknjate tulec. Skozi luknje otrok
poljubno vtika slamice.

UMETNOST
BARVANJE KAMNOV

PLESI NA YOUTUBU
https://www.youtube.com/watch?v=I2lPyRwFKi4

Hop hop skaklja bel zajček
https://www.youtube.com/watch?v=oAkbPtJSlm4&l
ist=PLMbJcRxy5kya3iyoh2iWm1dNWBKv4gaSZ&inde
x=6

Pridne peričice

IGRA S KARTONASTIMI
ŠKATLAMI: izdelajte grad, hišo, avto,
ladjo

LEPLJENJE, STRIŽENJE, BARVANJE,
TRGANJE PAPIRJA
To je pri tej starosti otrokom vedno zanimivo!

BARVANJE PALIC IZ GOZDA

TISKANJE S KROMPIRJEM
tudi s tulci od wc papirja, s palčkami za ušesa

TUDI Z ZEMLJO, LISTI, TRAVO IN
ROŽAMI SE DA SLIKATI

USTVARJANJE S PLASTELINOM
Recept za domači plastelin
Potrebujete: 1 skodelico moke, 1 skodelico vode,
1/2 skodelice soli, 2 žlici olja in 2 žlici vinskega
kamna

Vse skupaj zmešate v ponvi in segrevate na
majhnem ognju. Ves čas maso mešate. Plaselin
je končan, ko se formira v kepo. Topel plastelin
še malo gnetete, da se ohladi in postane res
gladek. Če želite barven plastelin lahko dodate še
nekaj kapljic jedilne barve pred ali po koncu
kuhanja.

POSLUŠANJE OTROŠKIH PESMIC
IN GLASBENIH PRAVLJIC
Če doma nimate Cdjev, je veliko materiala
na spletu (youtube). Plešite in prepevajte s
svojimi otroki.

OGLED LUTKOVNIH PREDSTAV ZA
OTROKE
Trenutno si jih lahko brezplačno ogledate na:
LGL Ljubljana

MANDALE IZ NARAVNIH
MATERIALOV

DINOZAVRI IZ BALONOV

PTIČJA KLETKA

RISANJE – PIHANJE S SLAMICO

Vzemi škatlo za čevlje in njeno notranjost
poljubno pobarvaj ali nariši navpične
debelejše črte. Nariši ptička ali ptičke
(pomoč staršev), jih pobarvaj in izreži. Z
lepilnim trakom na ptičke nalepi nitke in
jih prilepi na daljšo stranico škatle. Če
želiš kletko zapreti, na koncu škatle nalepi
še debelejše trakove.

JEZIK
PREBIRAJTE OTROKOM
PRAVLJICE
Če nimate knjig doma, jih nekatere
založbe v trenutni situaciji objavljajo
brezplačno.

BREZPLAČEN OGLED NEKATERIH
LUTKOVNIH PREDSTAV V:
Lutkovnem gledališču Ljubljana
Gledališče Koper
Gledališče Maribor

Z OTROKOM SESTAVITE LASTNO
PRAVLJICO
Otrok naj pripoveduje, skupaj jo tudi
ilustrirajte. To bo lep spomin na trenutke,
ki ste jih preživeli skupaj.

BREZPLAČNA IZPOSOJA KNJIG
V Virtualni knjižnici Koper, za obdobje 15
dni.

PRIPOVEDOVANJE PRAVLJIC
SLOVENSKEGA KOMIKA PIŽAME
Vsak večer na:

ČAS ZA SPODBUJANJE GOVORA
Ima vaš otrok težave pri govoru? Obiščite
logopedski kotiček in pridobite nekaj
nasvetov in idej za spodbujanje govora.
Skupen čas je idealen za vajo tudi na tem
področju!

https://www.facebook.com/BGPizama/

http://www.logopedskikoticek.si/

OTROŠKE IZŠTEVANKE

IGRICE ZA POSPEŠEVANJE
GOVORNE IZREKE

https://www.otrokoskop.si/main/cat/68/1
http://www.downovsindrom.si/prenosi/Govorne%20-igrice-zapospesevanje-izreke.pdf

IZDELAVA KART
PRIPOVEDOVALK
Na manjše kartončke narišite več poljubnih
motivov. Karte nato obrnite, otrok si izbere
tri in poskuša iz njih sestaviti zgodbo.

DRUŽBA
STIK Z BLIŽNJIMI

OGLED DRUŽINSKIH ALBUMOV

Otroci naj po telefonu pokličejo babico,
dedka, prijatelja. Lahko mu omogočite tudi
video klic. Na primeren način se bo učil
uporabe sodobne tehnologije.

Preglejmo z otrokom albume; pokažimo
mu kakšni ste bili starši kot otroci, kakšen
je bil kot dojenček…

VKLJUČITE OTROKA V HIŠNA
OPRAVILA

DRUŽABNE IGRE

Naj pomaga pomivati, sesa, briše po tleh, daje
umazana oblačila v pralni stroj, briše prah –
pogledate si lahko seznam aktivnosti, ki jih
otroci že zmorejo pri določeni starosti.

SPOZNAVANJE POKLICEV
Igrajmo se trgovino, postanimo zdravniki,
policisti, učitelji, kmetje …

Igrajmo se družabne igre. Za otroke naj bo
to prvo seznanjanje z namiznimi igrami s
pravili.

GIBANJE
SKAKANJE PO BARVAH

TELOVADBA S PLIŠEKOM
Otrok telovadi s svojo plišasto igračo.
https://www.youtube.com/watch?v=7VAEIkGmX
no&feature=youtu.be&fbclid=IwAR3HbAIecCFc3J
A7wRc-VHr8rUctFd%C5%BDA3CADjYXkahsw2j4zuA_giV3QKeY

DOMAČI BOWLING

POLIGON
čez kavč, pod mizo,…

KOCKA GIBALNIH VAJ
KOPANJE V BANJI – BAZEN DOMA

Pri vsaki številki narišite oz. napišite neko
gibalno vajo (poskok, predklon, nagib
levo-desno, počep, tek na mestu….).
Igra: vržete kocko in naredite vajo pri
ustrezni številki. Začnite s tremi
ponovitvami in le te vsak dan povečujte.

NARAVA
SKRB ZA HIGIENO ROK
Ogled lutkovnega filma Čiste roke za
zdrave otroke.

EKSPERIMENTI ZA OTROKE
https://online.fliphtml5.com/fvba/dysb/#p=1

https://www.youtube.com/watch?v=nMIyiIVq
qUE

Z OČKOM V DELAVNICO
Zabijanje, žaganje, vijačenje…s pravim
orodjem

Z MAMO NA VRT
Pomoč mami pri pripravi vrta in gredic
(razhljahati prst, odstraniti plevel…). Če
nimate vrta, ga z otrokom lahko pripravite v
večjih cvetličnih lončkih… Te lahko še prej
okrasite

MATEMATIKA
SKRIVALNICE
Otrok se uči štetja od 0 do 10.

DELOVNI LISTI ZA PREDŠOLSKE
OTROKE
https://www.otroci.org/predsolski-otroci

CEVKOV POSKUS
Kratki filmi na youtubu z različnimi
idejami za eksperimente za otroke.
https://www.youtube.com/watch?v=0Gyy
wf3P4FQ

ISKANJE PREDMETOV PO BARVI
Iskanje predmetov določene barve v hišistanovanju npr: dotakni se nečesa rdečega v
naši kuhinji…

RAZVRŠČANJE IGRAČ PO BARVAH

RAZVRŠČANJE ŽIVALI

Razvrščanje igrač po barvah, npr.: To je
škatla, ki ima rada oz. ki jé le modre
igrače. Škatlo lahko naredite sami- z
modro pobarvajte škatlo od čevljev,
dorišite ji še velike oči in velika usta.

Naredite živalski vrt s pomočjo živali, ki jih
ima otrok doma (iz lego kock, duplo kock,
plastične živali, živalice iz kinder jajčkov…).
V vsako ogrado (naredite jih lahko iz kock,
škatel…) postavite živali iste vrste.

- senzorične vrečke

--- poligon z različnimi pripomočki

- avtocesta iz kartona

- dejavnosti s samolepilno folijo

- tunel za pompom cofke

- risanje z nogami

Ledene kocke za slikanje
Materiali:







lesene palčke
modelčki za led
tekoča živilska barvila
risalni listi
kapalka (po potrebi-za pripravo ledenih kock)
zaščitno oblačilo pred madeži ali stara majica (po potrebi)

Postopek:
Modelčke za led napolnite tako, da v vsak posamezen prostorček nalijete vodo.
V nekaj prostorčkov najprej enostavno nakapljate kapljico ali dve živilskega
barvila in jih napolnite z vodo, v ostale pa s kapalko prenašate obarvano vodo
iz enega v drugega, da nastanejo zanimivi in čim bolj različni odtenki.
Palčke vstavite v vsak prostorček. Vse skupaj postavite v zamrzovalnik za
nekaj ur, da obarvana voda v modelčkih zamrzne. Čez nekaj ur bodo ledene
kocke pripravljene na ustvarjanje! Ko jih vzamete iz zamrzovalnika, počakate
nekaj minut, da se ob stranicah led malce stali, nato boste ledene kocke z rahlim
potegom za leseno palčko lahko enostavno ostranili iz modelčka.

Izdelava malih instrumentov
-

Drdralo: orehove lupinice - eno ob drugo lahko drgnemo in izvajamo zvok
regljanja žabe.

-

Tleskači: dva kovinska pokrovčka od steklenice nalepi na nasprotna
konca kartonskega traka, na polovici ga prepogni in tleskalo je narejeno.
Na obeh straneh lahko dodaš tudi gumici, ki bosta prste držali na mestu.

-

Na palico, v vodoravnem položaju, pritrdi različne vijake, tako da bodo
viseli; za pritrditev lahko uporabiš gumice ali vrvice. Ko čez njih potegneš
s paličico, zazvenijo čudovito!

-

Poišči palico, ki se razcepi na dve vejici. Med dva »rogova« razpni
vrvico, nanjo pa pred tem nanizaj gumbe najrazličnejših velikosti in
debelin, ali orehove lupinice. Kako lepo zapojejo, ko jih po ritmu treseš
sem in tja!

-

TRSTENKE: Slamice in ovitke posušenih flomastrov prilepi skupaj in jih
previdno prireži poševno. Zdaj se le še nauči pihati vanje!

-

Ropotuljice

-

Bobni: pločevinki dobro očisti in pazi, da se ne porežeš. Balon dodobra
raztegni in ga napni čez odprtino. Samo palčko še poišči in že lahko
bobnaš!

-

Čez plastenko (ali kartonsko škatlo), v katero pred tem izrežeš luknjo,
napni poljubno število gumic. In kitara je izdelana!

Pisani ročni zmaj
Potrebujete lesen obroček in pisane trakove (dolgi naj bodo cca 110cm), ki jih
zavežete nanj. Najbolje je, da uporabite satenaste čimbolj različnih barv. Trakovi, ki
so namenjeni zgolj ovijanju daril (kot navadne pentlje za darila), niso primerni, saj ob
vozlih na trdo štrlijo, se ne gibajo tako lepo z vetrom ter se radi zavozlajo med seboj.
Naredite enostaven vozel, kot je prikazano na spodnjih fotografijah, nato pa vsak trak
še dvakrat močno zavežite. Da se trakovi ne bi cefrali, konce na kratko približamo
ognju, da se komaj začnejo topiti, smoditi. Na trakove lahko pritrdite tudi kraguljčke,
kar bo za mlajše otroke še veliko bolj zanimivo.

Divja steza iz slamic
Potrebujemo:
-

Kartonaste škatle
Pink ponk žogica
Slamice
Silikonska pištola

Najprej naredite podlago, zlepite dve skoraj enako veliki škatli, nato pa s silikonsko
pištolo lepite narezane slamice na podlago ter drugo na drugo. Slamice si sproti
režite in prilagajajte. Zaradi varnosti uporabe silikonske pištole, priporočamo, da je
poleg tudi odrasla oseba. Stezo je potrebno ves čas testirati in ugotavljati, kje se pink
ponk žogica zatakne.

IZDELAVA PLAKATA Z IZREZANIMI SLIČICAMI IZ REKLAM IN ČASOPISOV
 Zagotovo imamo doma stare reklame in časopise, ki jih ne potrebujemo več. Lahko jih
izkoristimo za učenje rezanja, razvrščanja sličic, lepljenja, bogatenje besednega
zaklada…

 Otrok lahko reže prosto ali mu narišemo črte, po katerih bo rezal. Pri rezanju smo
pozorni, da ima palce, s katerimi drži škarje in papir obrnjene navzgor. Predmete na
sličicah poimenujemo in jih razvrstimo glede na kategorijo. Sličice nato otrok namaže
z lepilom in nalepi na plakat. Vse sličice opremimo z napisom.
 Lahko uporabimo različne teme, kakršne pač imamo sličice. Lahko teme, ki so otroku
najbližje ali pa teme, ki jih ne pozna in bo ob tem bogatil besedni zaklad.

 Večji otroci besede lahko sami napišejo oziroma prerišejo.

NEPOPOLNE SESTAVLJANKE SPET DOBIJO SMISEL
 Zagotovo imamo doma sestavljanke, pri katerih se je izgubil kakšen delček. Takih se
običajno ne lotimo več sestavljati. Uporabimo jih lahko za oblikovanje mozaika.
Na papir narišemo določen predmet in med deli sestavljank izberemo delčke, ki barvno
ustrezajo narisanemu predmetu. Delčke lahko samo postavimo na papir, lahko pa jih
nalepimo in oblikujemo sliko, ki si jo bo otrok shranil.
 Iz delov sestavljanke lahko naredimo tudi okvir slike.

 Ob tej igri bo otrok lahko sam narisal lik, ki ga bo oblikoval z delčki sestavljanke.
 Potrebna bo dobra koncentracija, da bo med množico delčkov poiskal tiste, ki bodo
barvno ustrezali določenemu delu lika.
 Velikost lika priredimo starosti in sposobnosti otroka, da prehitro ne obupa.
 Otroka spodbujamo k samostojni igri, mu pa pomagamo, če vidimo, da mu je pretežko.

LEPLJENJE NALEPK V OZNAČENE PROSTORČKE NA LISTU PAPIRJA
 Pogosto nam iz različnih revij ali zbiranja ob nakupih v trgovinah ostanejo nalepke, za
katere ne vemo kam bi z njimi. Sploh manjšim otrokom je zelo zanimivo lepljenje,
vendar pogosto tudi na predmete, kjer jih težko odstranimo (mize, omare, stene,
stoli…)
 Na list papirja otroku zato narišimo okvirčke (kakršne imamo nalepke) in naj jih nalepi
čim bolj natančno znotraj črt.

 Pri tej igri bo otrok potreboval obilo spretnosti fine motorike in potrpežljivosti, da bo
odlepil nalepko. Pri tem ga spodbujajmo, da je čimbolj vztrajen. Ne pozabimo tudi na
pohvalo.

IZDELAVA LIKOV IZ OBRISOV CD PLOŠČ ALI DRUGIH PREDMETOV
-

Če imamo doma CD plošče, ki so pokvarjene, jih lahko uporabimo kot model za izdelavo
obrisov. Iz več obrisov otrok lahko po svoji domišljiji sestavi različne like, katerim po
želji še doriše podrobnosti ali jih pobarva.

 Dejavnost zahteva usklajenost in natančnost gibanja obeh rok ter dobro koordinacijo
oči in rok. Tudi manjši otrok je pri tem uspešen, seveda v okviru njegove sposobnosti
oziroma faze razvoja, v kateri je.
 Pomembno je, da se je otrok potrudil, tudi če ni narisal tako, kot smo si mi zamislili.
Zato ga spodbujajmo in pohvalimo za samostojnost, vztrajnost in trud.

Sestavljanka:
 skupaj narišite nekaj risbic na odpadni papir/karton
 razrežite na 3-6 kosov (odvisno od starosti otrok)
 otrok naj jih poizkuša sestaviti v celoto.
Pekarna Mišmaš:
 izdelajte si kuharske kape,
 specite žemljice, piškote …
Kostumi in predstava:
 izdelajte kostume iz vrečk za smeti,
 drug za drugega (starši za otroke in obratno) naredite kratko predstavo,
 (scena: odeja raztegnjena čez vrv, odeja čez mizo ali stole …).
Slano testo:
 zamesite slano testo (sol, moka v razmerju 1:1 in voda – po občutku),
 otrok naj ustvarja po želji,
 (za ponovno uporabo slano testo shranite v vrečko, ki jo tesno zatisnete).
Lutke:
 narišite na papir in izrežite,
 prilepite na zobotrebce/sladoledne paličke …,
 otroku pripravite lutkovno predstavo (po znani zgodbi ali si izmislite svojo).

Pajkova mreža:
 med stenami, vrati, mizo ali stoli nalepite oz. zavežite vrv ali volno,
 otrok se naj poizkuša prebiti iz ene strani na drugo.
Slikanica:
 narišite zgodbo v nekaj sličicah (potek vašega/otrokovega dneva, o otrokovi
igri z njegovo najljubšo igračo, o vsakodnevni rutini – bujenje, umivanje,
hranjenje …),
 sličice spnite in otroku pripovedujte zgodbo ob njih.
Slepa miš :
 po prostoru napeljite volno in na njo obesite nekaj stvari (igračko, lonček,
obesek, kapo, ... karkoli lahkega),
 otrok je slepa miš (čez oči mu zavežite ruto) in ob volni (z roko se je drži) išče
in ugiba, kaj je našel na ˝mišji poti˝
 na koncu miška dobi posladek.

Inštrumenti:
 ropotuljica:
- otrok lahko prehodno okrasi ali pobarva jogurtov lonček (ali drugo
embalažo),
- vanj naj strese riž, kašo, semena, kamenčke ipd.,
- zaprite lonček s plastično vrečko in elastiko/kartonom ipd.,
 boben:
- otrok naj okrasi embalažo npr. kapučina
- na leseno paličko na koncu zavežite nekaj elastik (da nastane udarjalka)
 kitara:
- škatlo od čevljev, čaja naj otrok poljubno okrasi,
- na vrhu prazne škatle izrežete luknjo
- izrežete elastične trakove ali uporabite elastični laks, ki ga pritrdite na
obeh koncih škatle (poskrbite, da bodo trakovi napeti).
Garaža za avtomobile:
 tulce papirnatih brisačk prilepite eno na drugo (štiri, pet ali več v vrsto),
 postavite jih k steni, otrok pa naj vanje parkira avtomobilčke,
 (poljubno jih lahko otrok okrasi ali pobarva).
Cesta za avtomobile (lahko tudi zgolj kroglice/žogice/frnikole ipd.)
 tulce papirnatih brisačk zlepite v ˝cesto˝ (namestite jo lahko na tla ali pritrdite
ob steno),
 skoznje lahko otrok kotali žogice/frnikole ali pa vozi avtomobilčke.
Lakiranje nohtov:
 otroku obrišite dlan na debelejši karton in jo izrežite,
 na konice prstov narišite nohte,
 otrok lahko nohte ˝nalakira˝ z barvicami, flomastri, tempera barvami ali pa
pravim lakom za nohte.
Igra z orehi:
 lahko si jih podajate po tleh,
 otrok naj cilja v tarčo (v zabojnik ali posodo),
 iz tulcev papirnatih brisač pripravite tunele, skozi katere otrok zakotali orehe,
 na koncu jih skupaj strite in pojejte.

Ogrlice/zapestnice:
 otroku pripravite vrvico, ki ji na enem koncu naredite debelejši vozel,
 otrok naj nanjo niza poljubne stvari (kroglice, testenine, narezane slamice, obročke
od zaves, …) in si izdela nakit,
 (testenine, obročke zaves in druge lahko tudi sam pobarva).

Kuhanje in pomivanje:
 poiščite plastične posodice (lahko tudi odpadno embalažo npr. jogurtov
lonček) in pribor,
 prostor spremenite v kuhinjski kotiček/restavracijo,
 igrajte se kuhanje in pomivanje posode,
 (vključite lahko tudi vodo in pomivalno gobico).
Pospravljanje:
 poiščite krpo, manjšo metlo ipd.,
 otrok naj vam pomaga pri brisanju, pometanju in pospravljanju.
Fotografije:
 poiščite albume in fotografije svojih otrok/družinskih članov,
 opazujte fotografije in se o njih pogovarjajte,
 vzpodbujajte otroka pri prepoznavanju sebe in drugih oseb na fotografijah.
Umivanje rok:
 v globok krožnik ali posodo nalijte vodo in dodajte poper (lahko tudi bleščice),
 otrok naj s prstom premeša vodo in poper/bleščice (le-ta se mu bo prijel na
prst, v vodi pa se ne bo zgodilo nič posebnega),
 otrok naj prst pomoči v detergent in nato z njim premeša vodo s
poprom/bleščicami (poper se bo ˝umaknil˝ od prsta ob rob posode),
 razložite otroku, da se enako zgodi z virusi in bakterijami, ko si umijemo roke.
Razvrščanje:
 otrok naj v eno škatlo razvrsti avtomobile, v drugo kocke, v tretjo plišaste
igrače ipd.,
 otrok po barvah razvršča različne igrače
Plastelin:
 otroku ponudite plastelin in (plastične) pripomočke, s katerimi lahko
reže/valja/odtiskuje in si tako popestri igro.
Knjige/slikanice:
 otrok naj poišče živali/osebe, ki jih poimenujete,
 otrok naj oponaša glasove živali, ki jih najde.
Poligon:
 oblikujte poljuben poligon (iz mize, stolov, sedežne, blazin, škatel ipd.),
 poskrbite za varnost otroka.

Škatle:
 otroku ponudite odpadne škatle različnih velikosti
 presenečeni boste, kako inovativni lahko otroci postanejo.
Skrivalnice igrač:
 skrijte otrokovo igračo in ga z različnimi namigi vzpodbujajte, da jo najde.
Ugani, kaj slišiš?:
 otroku prekrijete oči (npr. z rutko),
 z različnim predmetom (lahko tudi z delom telesa) ustvarjajte zvok,
 otrok naj poizkuša ugotoviti izvor zvoka,
 dejavnost lahko izvajate tudi na prostem – otroka vzpodbudite, da poimenuje
različne zvoke, ki jih sliši (npr. šumenje suhega listja, ptičje petje, motorna žaga
ipd.).
Ugani, kdo sem?:
 pred otrokom oponašajte gibanje živali,
 vzpodbudite otroka, da ugane, za katero žival gre (lahko mu pomagate z namigi,
kako se žival oglaša).
SAJENJE V JAJČNE LUPINE
Potrebujemo: posušene jajčne lupine, embalažo od jajc,zemljo, semena (paradižnik, paprika,
solata …)
Postopek: V jajčno lupino otrok nasuje zemljo in na sredino s prstom naredi majhno luknjo, v
katero da seme ali dva. Pokrije ga z zemljo in malo zalije. Jajčne lupine damo v embalažo od
jajc, ki jo postavimo na toplo in svetlo mesto v stanovanju, redno jih zalivamo. Sadike lahko
presadimo direktno na vrt ali v korito na balkonu, preden jih damo v zemljo z roko stremo
jajčno lupino, da bodo korenine lahko rastle naprej.
Uporabimo lahko semena iz zelenjave, ki jo uporabljamo doma, ni jih potrebno kupovati.

REZANJE IN LEPLJENJE
Potrebujemo: škarje, lepilo v stiku ali poljubno lepilo, trši papir ali karton od škatel,
reklamne letake
Postopek: otrok poljubno izrezuje iz reklamnih letakov in koščke lepi na trši papir ali karton.
Dejavnost mu lahko popestrimo s tem, da na tršo podlago ali karton narišemo krog poljubne
barve, v katerega lepi le sličice ustrezne barve. Za začetek porabimo osnovne barve (rdeča,
rumena, modra).
Otrok se pri tej dejavnosti uči natančnosti pri rezanju, razvija fino motoriko ter krepi
vztrajnost.

GRADIMO IZ ŠKATEL
Potrebujemo: kartonaste škatle različnih velikosti, prazne in oprane emblaže od mleka,
lepilo, flomastre
Postopek: otrok iz škatel in embalaže gradi stolpe, hiše, vozila, skulpture … Če želi izdelek
ohraniti, škatle z lepilom zlepite. Popestrite ga lahko z risanjem nanj. Hiši lahko narišete
okna, živalim oči, vozilom luči …

IGRA Z ZDROBOM
Potrebujemo: pšenični zdrob (lahko tudi polento, ajdovo kašo, kus kus, proseno kašo …),
večjo plastično posodo z nizkim robom ali večjo škatlo, ki jo obrežemo (pazimo, da zalepimo
odprtine na dnu)
Postopek: zdrob nasujemo v posodo in jo otroku postavimo na tla. V njem lahko presipa iz
ene roke v drugo, otipa, si pokriva dlani, riše … Dejavnost lahko popestrimo z dodajanjem
žlice, lončka, figuric iz Kinder jajčka, lijem … Ko se otrok preneha igrati, površino pod
posodo enostavno posesamo. Posodo mu lahko postavimo tudi na balkon ali na vrt.

PRESIPANJE IN IGRA Z RAZLIČNIM MATERIALOM IN SNOVMI
S sprehoda prinesemo material, ki smo ga nabrali (zemljo iz krtin, storže, mah, pesek,
kamenje…) in ga damo na malo večje plastične pladnje oz. posode ter manjše posodice oz.
lončke, s katerimi presipajo, pretakajo material. Lahko samo najprej rišejo s prsti po
materialu, potem pa dodamo npr. lončke, kasneje lončkom naredimo luknje, da material
potuje. Lahko izdelamo ropotuljico. Lahko jim dodamo kakšne prijemalke, plastične pincete
in morajo material s pomočjo pincete prenašati iz ene v drugo posodo.

LIKOVNO USTVARJANJE



Starš nariše preprosto pobarvanko, otrok pa jo mora pobarvati. Nato obratno otrok
nariše, starš pobarva.
Otroku damo na razpolago papir, čopič in vodene barve ter likovno ustvarja po
želji.

USTVARJANJE S SLANIM TESTOM
Otroku pripravimo slano testo (razmerje moke in soli naj bo enako, vode pa manj oz. po
občutku npr. 300 g moke, 300 g soli, cca. 2 dl vode; vse skupaj zmešamo in pregnetimo v
gladko kepo ). Otrok lahko oblikuje po želji ali pa z modelčki za peko. Lahko pobarva in
posuši.

IGRA Z RAZLIČNIM NESTRUKTURIRANIM MATERIALOM
Otroku damo koščke blaga, odpadno embalažo, prazne škatle, odpadne koščke lesa… Po igri
ga lahko spodbudite, da iz nestrukturiranega materiala nekaj izdela npr. igračo iz škatle in
koščkov blaga naredi vozilo ali izdela kakšen inštrument…

-

Izdelovanje ogrlic (nizanje materiala: koščkov slamic, makaronov, perlic… na vrvico
ali volno).




Različne sestavljanke, puzzle primerne otrokovi starosti.
Sestavljanje lego in duplo kock.

IZDELAVA SLIKANICE
Otroku pripravimo 4-6 listov, morda tudi več, ponudimo mu tudi svinčnik ali barvice ali flomastre. Že
prej ga motiviramo ; da si npr.: pogledamo določeno slikanico, si morda skupaj izmišljamo zgodbo,
izmišljarijo kateri junaki so lahko oni, njegovi starši, sorodniki, prijatelji… Otroke povabimo, če bi
skupaj naredili »slikanico«; otroci po svojih zmožnostih narišejo določene osebe, predmete,
stroje,…in se znajo dobro vživeti,… Ko otrok nariše določeno risbico nam pove kaj je narisal, kaj se
dogaja,…odrasla oseba pa lahko napiše besedilo oz. dogajanje z velikimi tiskanimi črkami. Liste skupaj
zlepimo ali spnemo. Iz kartona lahko naredimo »prvi in zadnji« list.

