ZEMLJIN LABIRINT
Opis načrta izdelave z natančno navedbo potrebnih pripomočkov
Vzeli smo pokrov velike škatle in si vanj naprej narisali s svinčnikom labirint. Razdelili smo
na 4 okolja. Le eno od teh je cilj. Labirint smo naredili iz odpadnega kartona, Zemljo pa iz
okrasne kroglice.

Opis uporabe učila v vrtcu
Otrok mora z nagibanjem plošče pripeljati Zemljo do cilja(čistega okolja) . Na poti se mora
izogniti nevarnosti(divje odlagališče, tovarni in ozonski luknji)

Navodila za uporabo didaktične igre
1. Z obema rokama primi ploščo in Zemljo skozi labirint pripelji do okolja, kjer ji bo
lepo
2. Na poti se izogni okoljem, ki so za Zemljo škodljiva.
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DOMAČA IZDELAVA PLASTELINA

Plastelin je vsestranska igrača za otroke, ki spodbuja njihovo domišljijo. Zakaj ga kupiti, če
pa ga lahko naredite sami doma. Domači plastelin ima prednost v tem, da tudi, če ga otrok
poje, ne bo nič narobe.
Sestavine za domači plastelin







1 skodelica moke
Pol skodelice soli
1 skodelica vode
2 žlici olja
1 pecilni prašek
Barvo za hrano (po želji)

Priprava
V kozico damo suhe sestavine in prilijemo vodo.
Kuhamo na srednjem ognju in neprestano mešamo. Masa se bo počasi začela strjevati – takrat
ogenj malo zmanjšamo.
Če uporabimo tudi barvo, jo dodamo proti koncu kuhanja. Ko se začne odbijat od posode,
mešamo še malo dokler ne dobimo kompaktno testo – plastelin. Preložimo ga na peki papir,
spodaj pa podložimo desko. Pustimo ga 5 minut, da se ohladi.
Ohlajen domači plastelin zgnetemo, da dobimo gladko obliko. Ponudimo ga otrokom, zraven
pa lahko pripravimo otroške kuhinjske pripomočke ali razne bleščice in bunkice, da
spodbudimo njihovo domišljijo.

SKOZI IGRO SPOZNAVAMO ČUSTVA

Na papir narišemo obraze. S pomočjo plastelina obraze dopolnimo tako, kot je na sliki. Ob
slikah se pogovorimo o čustvih( kdaj smo veseli, kdaj jezni, kdaj presenečeni, kdaj žalostni).
Z obrazno mimiko pokažemo eno čustvo in otrok mora ugotoviti , ali smo jezni, žalostni,
veseli

NAREDIMO SI SVOJ ORGANIZATOR ZA SVINČNIKE, BARVICE

Iz tulcev si lahko naredimo svoj organizator in si v njem lahko
pospravimo barvice, svinčnike, flomastre.

IZ PLASTELINA SI NAREDIMO LABIRINT
S pomočjo plastelina si naredimo labirint. Za to igro
potrebujemo slamico, eno lahko žogo( lahko jo
narediš iz papirnate brisačke in oblepiš z lepilnim
trakom) in plastelin, ki ga lahko naredimo tudi doma.

VAJE ZA FINOMOTORIKO
Iz ščipalke lahko naredimo krokodilčka,
krokodili pa so vedno lačni. Pripravite mu liste,
vrvice ali druge naravne materiale, s katerimi
bo nasitil svoj trebušček. Vaja krepi vidnomotorično koordinacij ter moč prstov na rokah.

Druge ideje
- risanje po koruznem ali pšeničnem zdrobu, ki ga stresemo na pladenj
- presipavanje, prelivanje različnih materialov
- igra s brivsko peno
- pretikanke, šivanje na karton (na karton narišemo vzorec, naredimo luknjice in otroci
šivajo)
- nizanje kroglic, makaronov, perlic, koščkov slamic na vrvico
- odvijanje, zavijanje matic
- z zaprtimi očmi otrok išče pare iste debeline gumbov
- iskanje skritega zaklada
- z vrvjo oblikujejo črke, številke, hodi po njih
- risanje po balonu z vodoodpornimi flomastri
- na liste narišemo različne vzorce in otroci nanje polagajo različen material
- risanje z vatiranimi palčkami
- cesta narejena iz izolirnega traku (po tleh)

EKSPERIMENTI
KAČA IZ MEHURČKOV
Pripomočki:
-

čista plastenka,
škarje,
elastika,
kuhinjska krpa,
plastična posoda,
detergent za posodo.

Postopek:
S škarjami odrežemo spodnji del plastenke. Iz kuhinjske krpe izrežemo večji krog od odprtine
plastenke. Kos izrezane krpe položimo čez spodnjo odprtino in pritrdimo z elastiko. Dve merici
detergenta v posodici zmešamo z eno merico vode. V vodo pomočimo del plastenke s krpo,
usta nastavimo na drugi konec in pihamo. Pihamo toliko dolgo koliko lahko.

VULKAN
Pripomočki:
-

plastični krožnik,
barvo za živilo, črnilo, tempera barva,
soda bikarbona,
kis,
plastelin, glina

Postopek:
Najprej z rokami oblikuj vulkan in ga položi na globok plastični krožnik. Nato žlički bikarbone
dodaj pol čajne žličke barve ali nekaj kapljic črnila. Mešanico stresi v luknjo vulkana in prilij
nekaj kisa in opazuj, kako izbruhne. Za močnejšo reakcijo lahko dodaš še žličko detergenta.
Lahko uporabiš tudi plastenko. Okoli nje oblikuj vulkan, postaviš na krožnik in nadaljuješ s
postopkom.

POSKOČNE ROZINE
Pripomočki:
-

dve visoki prozorni posodi (steklena kozarca)
mineralna voda
navadna voda
rozine

Postopek:
Mineralno vodo zlijemo v posodo, dodamo nekaj rozin. V drugega nalijemo navadno vodo,
dodamo nekaj rozin. Opazuješ in primerjaš. Otrok nariše.

KOCKA
Vzorec kocke izrežemo (poljubna velikost), jo sestavimo in zalepimo. Na stranice kock
nalepimo ali narišemo npr. slike spomladanskega cvetja, ki ga otrok išče v naravi, ali
napišemo/narišemo telovadne vaje (stojiš kot žirafa, skačeš kot zajček, hodiš po vseh štirih kot
medved, drobencljaš kot miš, plaziš kot kača, hodiš zvito kot lisica) ali na kocko
narišemo/napišemo 6 didaktičnih, namiznih iger in z metom kocke določimo igro.

IZDELAJ
SVOJO IGRO
Otrok si sam
izmisli ime igre,
določi start in cilj
ter
pravila.
Izdelajmo si svojo
kocko s pomočjo
zgornjega vzorca
kocke. Vzorec za
igro
lahko
prerišemo na večji
list
papirja/kartona.
Za
figurice
naberimo
kamenčke
na
sprehodu in jih
pobarvajmo.

IZDELAJ SI GLEDALIŠČE

Izrežimo slike, jih nalepimo na karton ter jih nalepimo na ščipalke. Počakajmo, da se lepilo
posuši. Škatlo od čevljev uporabimo za pritrditev lutk. Ali veste, v kateri zgodbi nastopajo
spodnji liki? Zgodbo obnovimo, si izmislimo svojo.

IZDELAJMO SI SVOJEGA RISANEGA JUNAKA
Najprej si natisnemo poljubno veliko sliko junaka, ga izrežemo, plastificiramo (ali nalepimo
na karton), ponovno izrežemo. Kjer so označene večje luknje, s škarjami, nožem naredimo
luknjo in sestavimo junaka s pomočjo razcepk. Če jih nimamo, lahko povežemo z vrvico.
Junaka lahko pritrdite na palčko, slamico in igra naj se začne!

IGRA ZA PREPOZNAVANJE ČRK

POTREBUJEMO: karton na katerega starši napišete abecedo, Plastične pokrovčke na
katere z vodoodpornim flomastrom napišete črke.
POTEK DEJAVNOSTI: Otrok iz vrečke izžreba pokrovček s črko. Otrok skuša prepoznati
enako črko na kartonu in jo s pokrovčkom pokrije. To ponavlja vse dokler ne pokrije vseh
črk.

SPRAVI ŽOGICO V ODPRTINO

POTREBUJEMO: kartonasto škatlo, manjšo žogico, škarje.
POTEK DEJAVNOSTI: v dno škatle izrežete odprtino v velikosti žogice. Otrok s
premikanjem škatle usmerja žogico. Cilj igre je da žogica pade skozi odprtino.

IZDELAJ SI JADRNICO

POTREBUJEMO: tri plutovinaste zamaške, dve elastiki, jadro iz blaga, papirja ali drugega
materiala, špina, škarje.
POTEK DEJAVNOSTI: plutovinaste zamaške zložite kot kaže slika. Med seboj jih povežite
z dvema elistikama. Na sredino zapičite špino na katero obesite jadro. Na koncu špine nalepite
zastavo. Ko je izdelek končan v večjo posodo nalijte vodo in preizkusite ali jadrnica pluje. Da
pospešite njeno hitrost pihajte v jadro.

PREPOZNAJMO ŠTEVKE

POTREBUJEMO: dva papirnata krožnika, barvni
papir v obliki krogcev, flomaster, ravnilo, škarje.
Prvi papirnati krožnik radelimo na osmine in nanj
napišemo števke do 8.
Drugi papirnati krožnik prav tako radelimo na
osmine in le te izrežemo in nanje prilepimo pike od
1-8.

POTEK DEJAVNOSTI: otrok prešteje število pik
na posameznem koščku in ga vstavi na del krožnika
z enako števko. Igra je končana ko otrok na krožnik
pravilno položi vse koščke s pikami.

IGRA S PALČKAMI ZA UŠESA

POTREBUJEMO:
vatirane palčke, barvne
flomastre, bele liste,
kemični svinčnik.
POTEK DEJAVNOSTI:
starši obrišite različne
položaje vatiranih palčk
na papir in jim po želji
pobarvajte konice. Prav
tako barvno pobarvajte
tudi konice vatiranih
palčk.
Otrokova naloga je, da
poišče ustrezne palčke in
iz njih sestavi enako sliko
kot je na predlogi.

Križci in krogci
Pravila: Igro igrata dva igralca. Izmenično na mrežo polagata po en
kamenček. Kdor prvi položi tri kamenčke vzporedno, navpično ali
diagonalno, je zmagovalec. Lahko pa je rezultat neodločen.
Potrebujemo: S pomočjo ploščatih kamenčkov, najdenih ob morju,
reki, potoku, skalnjaku ali jezeru in podlogo z narisano mrežo,
naredimo igro. Kamenčke in podlogo varno shranimo v mošnjiček, ki
ga lahko naredimo iz okroglega koščka blaga ali žaklovine.
- 12 majhnih ploščatih kamenčkov (6 križcev in 6 krogcev),
- mošnjiček ali kos žaklja/blaga,
- črno pisalo (alkoholni flomaster),
- debelejšo podlogo za narisano mrežo.

Najdi pravega
Pravila: Starši v naravi naberejo kamne, liste, veje… (kar nam narava ponuja). Otrokom
pokažejo nabrane naravne materiale in podajo nalogo, da otroci poiščejo take materiale.
Starši določijo tudi število posameznega materiala, ki ga mora otrok poiskali v okolici. Tako
otroci spoznavajo in primerjajo živo in neživo naravo, osvajajo osnovne gibalne koncepte,
spoznavajo, da morajo vsi v družbi sodelovati in si pomagati pri reševanju težav. Otroci tako
prepoznajo in poimenujejo najpogostejše rastline, materiale in živali v svojem okolju. Na
podlagi opisa prepoznajo stvar, ki obstaja v naravi, v njihovi neposredni bližini (vrste dreves,
vrste kamenja, zelišča, lubje…).
Otroci naj najdejo pravo rastlino, del rastline ali drevesa oz. naravni material, ki ga
predhodno nabere starš. »Zmaga« tisti, ki prvi nabere iskani del, na primer rastlino.

Potrebujemo: Košaro ali škatlo za nabrane materiale in prostor v naravi.

Izdelava čopiča, slikanje
Pravila: Če otroci radi ustvarjajo, lahko kar sami izdelajo svoje čopiče, z malo starševske
pomoči. Za ustvarjanje lahko uporabljajo različne materiale, saj bodo tako spoznavali
raznolike strukture (mehkejše – smrekovi vršički, cvetovi rož, listi, trše – kamenčki, storži,
veje). Otroci so v naravi manj obremenjeni, svobodneje razmišljajo in so zato bolj

ustvarjalni. Pa lepo ustvarjanje!
Potrebujemo: Palčke za držalo in različne materiale za ščetine (smrekove vejice, vejice, mah,
kamen, liste, suho travo, storže…).

NOGOMET

Material: škatla za pizzo, slamice, kosmata žogica (lahko tudi vata), malo barve, lepilo in olfa
nož.
Priprava: na vsakem koncu škatle izrežemo luknjo za gol. Nad to luknjo nalepimo slamico in
z njo oblikujemo vrata kot na sliki. Dno škatle obarvamo v zeleno in z belo barvo narišemo
nogometno igrišče (kot na sliki). Namesto nogometne žoge imamo kosmato žogico ali kos
vatke. Vsak igralec vzame svojo slamico in s pomočjo pihanja mora žogico pripeljati do gola
(luknjice).

Material: prazne plastične posode od vode ali jogurta, samolepilna barvna folija (lahko tudi
pleskarski selotejp, če nimate folije), papir, lepilo, aluminij folija za živila, olfa nož.
Priprava: na posodi z olfa nožem izrežete veliko luknjo. Robove, ki so ostri, zaščitite z barvno
folijo ali pleskarskim selotejpom. Tako dobite »usta«. Iz papirja izrežete oči, lahko črni del
pobarvate s flomastrom, če nimate črnega papirja. Oči prilepite na posodo z lepilom. Lahko
naredite še roke (kot na sliki), ali okrasite posodo po lastni želji. Iz aluminijske folije za živila
oblikujete žogice. Posode postavite na mesto, na tleh označite mesto od kje boste metali in
tekmujete. Zmagovalec je tisti, ki v posodo vrže več žogic.

Material: škatla, barve, olfa nož, žogice (lahko jih naredite sami iz aluminijske folije za živila,
volne,…), golf palica (naredite jo lahko iz kartona, plastike, lesa,…).
Priprava: na škatli izrežete luknje z olfa nožem, kot je prikazano na sliki. Vsako luknjo
pobarvate z različno barvo. Nad luknjo napišete točke, ki jih dobite v kolikor zadenete luknjo
z žogico. Luknje naj bodo različnih velikosti. Največ točk dobi najzahtevnejša luknjica. Iz
kartona si lahko naredite golf palico s katero boste udarjali žoge. Na tleh označite mesto s
katerega boste ciljali. Zmagovalec je tisti, ki dobi največ točk.

Material: karton ali časopisni papir, škarje, selotejp.
Priprava: na vrata nalepimo karton ali časopisni papir na kateremu smo predhodno izrezali
luknje različnih velikosti (kot na sliki). Otroku naredimo letalo iz papirja in na tleh označimo
mesto iz katerega bo lahko metal. Cilj je zadeti luknje z letalom. Luknje lahko tudi točkujete
in tekmujete med seboj. Letalo si otrok okrasi po želji.

Material: kartonasti tulci, papirnati krožniki, barve, selotejp, olfa nož.
Priprava: na tla s pomočjo selotejpa prilepimo tulce. V papirnatih krožnikih z olfa nožem
izrežemo luknje, kot na sliki. Otrok naj krožnike pobarva po želji. Na tleh označite mesto iz
katerega se bo krožnike metalo na tulce. Kdor bo imel največ zadetkov je zmagovalec.

Material: karton, lesene ščipalke, flomastri.
Priprava: Na sliki je prikaz s črkami. Na plošči so napisane male tiskane črke, na ščipalkah
pa velike. V kolikor vaš otrok že pozna črke, mu lahko naredite igro s črkami. Če velikih in
majhnih črk še ne pozna, lahko naredite igro s številkami. Na karton namesto črk napišete
številke, na ščipalke pa narišete pike (kot na igri »domino«). Otrok mora nato prešteti pike na
ščipalki in jo pripeti k pripadajoči številki.

Material: plastelin, posoda iz stiropora ali samo kos stiropora, špine, papir.
Priprava: Iz plastelina različnih barv naredite žogice. Špine vtaknete v stiropor (kot na sliki).
Na papir otroku narišete stolpce z različnimi vzorci barv (kot na sliki). Otrok mora nato na
špinah narediti enake stolpce. Žogice iz plastelina mora nizati na špino po točno določenem
vzorcu, ki ste mu ga vi narisali.

Material: kozarci, žogice (lahko kosmate, lahko iz
plastelina, testa,…), papir, flomastri, pinceta (če
imate, lahko tudi brez).

Priprava: Če nimate kosmatih žogic jih lahko
sami naredite iz plastelina ali slanega testa. Na liste
papirja narišete naloge. Narišete kozarec z
določenim številom in barvami. Nato postavite
kozarce in pred kozarce določeno nalogo. Otrok
mora v svoje kozarce dati točno določeno število in
barve, ki ste mu jih narisali. Če imate veliko
pinceto, naj to počne s pinceto. V kolikor pincete
nimate, lahko to počne tudi s prstki.

Material: papir ali karton, plastelin, flomastri, ravnilo
Priprava: na kos papirja ali kartona narišete tabelo. V njo narišete like po želji, na katerokoli
mesto (kot na sliki). Z otrokom iz plastelina izdelate like. Otrok jih nato na drugem listu, na
katerem je prazna tabela, vstavlja na pravo mesto. Lahko narišete več različnih nalog.

Material: lesene ploščice ali enostavno karton, barvni listi ali barvice in navaden bel list,
flomastri, bel karton ali večji list, lepilo, škarje.

Priprava: Na bel karton ali na večji bel list narišete predloge, kot je prikazano na sliki. Z
otrokom na barvne liste narišete krogce in jih izrežete s škarjami. V kolikor imate lesene
ploščice, barvne krogce nalepite na ploščico (kot na sliki). Če ploščic nimate lahko uporabite
navaden karton. Otrok mora poiskati ploščico z barvno kombinacijo, ki ste jo narisali na papir
in ploščico postaviti na odgovarjajoče mesto. Barvne kombinacije naredite po želji.

EKSPERIMENTI
Eksperiment 1: STEZA ZA FRNIKULE ALI PUHKE
Tulce z lepilnim trakom prilepimo na steno ali omaro. Otroci skozi tunel z naklonom,
spuščajo frnikole ali mehke puhke.
Eksperiment 2: VULKAN
Za poskus potrebujemo: - steklen kozarec, - sodo bikarbono, - kis, - pomivalni detergent, barve (po želji)
V kozarec, ki ga do vrha obsujemo z mivko, nalijemo malo pomivalnega detergenta (zaradi
njega bo pena, ki jo bo vulkan bruhal, še večja), po želji dodamo barvo. Do polovice kozarca
nalijemo kis in dodamo žlico sode bikarbone. Nato opazujemo kako naš vulkan začne
bruhati.
Eksperiment 3: RAKETA
Za poskus potrebujemo: filmski tulec ali tulec od šumečih tablet, šumeče tablete, voda.
V škatlico – filmski tulec ali česar koli podobnega predhodno zavijemo v papir, nalijemo 1/3
vode (količino predhodno določimo in označimo), vanj spustimo pol šumeče tablete in hitro
zapremo s pokrovčkom.
Raketo postavimo na ploščad - večji kozarec za vlaganje, ki bo ulovil vodo, ki bo ob vzletu
rakete šinila iz škatlice.
Počakamo nekaj sekund, da se šumeča tableta v vodi raztopi in pride do reakcije. Potisni plin,
ki ga dobimo iz šumeče vitaminske tabletke in vode poskrbi, da pokrovček popusti in raketo
izstreli - potisne proti stropu.
ORIGAMI
Izdelava raznih preprostih predmetov iz papirja- origami. Lahko so to zvončki, tulipani, žabe,
ribe, ladjice, letala…
IZDELKI IZ ODPADNE EMBALAŽE
Iz kartonske škatle naredite hišo za punčke ali gledališče, iz toaletnih tulcev pa naredite
garaže za avtomobile. Za garažo tulce lahko pobarvate s tempera barvo in posušite, nato pa
eno na drugo zalepite v škatlo.
Iz PVC embalaže pa lahko izdelate razna glasbila, loparčke za lovljenje manjše mehke
žoge…

IZDELAVA PRSTNIH LUTK iz papirja ali blaga, za gledališko predstavo in igra s
SENČNIMI LUTKAMI.

IGRA Z OTROKI
Naredite čajanko in se ob njej družite z otrokom. Iz rjuh naredite šotor ali trdnjavo in se
igrajte taborjenje, opazujte nebo, igrajte se s svetilkami - baterijo…

V naravi otroci vidijo in znajo že poiskati marsikatero stvar. Naj nabirajo v škatlico, vrečko
ali košarico na krajšem ali daljšem sprehodu (rožice, listke, palčke, kamenčke, vejice…). Na
koncu sprehoda ali pa doma, ker je malo pritisnil mraz, pa naj ustvarjajo po svoje, lahko se
jim pridrižite ali pa poleg naredite tudi svojo sliko. V naravi poiščite zanimive in lepe
stvaritve, ki jih v hitenju vsakodnevnega vrveža verjetno malokrat vidimo.

Če bo vreme slabo, pa lahko otroci okoli črne pikice (ali črnih/rumenih pikicah) na listu s
prstki ali pa že trenirajo s čopiči ustvarijo sliko rožic, cvetočih dreves in grmovja. Ker je
starost naših otrok kar zahtevna, naj se urijo v rezanju s škarjami, pa tudi v risanju krogov,
krivulj, ravnih črt in podobno.

Lahko pa preprosto izrazijo/izrazite svoje počutje s pihanjem v slamico.

Morda pa lahko mamicam pričarajo nasmeh ob izdelavi voščilnice za materinski dan.

Lep materinski dan in v upanju na čimprejšnje snidenje!

