Dragi OTROCI.. en vrtčevski pozdrav ..

Miške so majhne živali, hitre, prijazne 😊, nič nam ne naredijo, le sirček bi nam znale vzeti…
Sedaj, ko smo vsi doma verjamem, da tudi vi otroci pomagate staršem pri peki kakih piškotov,
sladic…seveda, tisto kar lahko in je varno za vas.
Slišala pa sem deklamacijo o miški, ki je želela speči potičko in tako današnji dan poimenujem:
MIŠKIN DAN
Najdete jo v slikanici "Lonček na pike", izvajamo tudi kot prstno igro :
MIŠKA VZELA JE S POLIČKE,
ZADNJO VREČICO PŠENIČKE.
(s prsti oddrobimo po roki - od dlani, na ramo in nazaj)
MIŠEK VZEL JE IZPOD STREHE,
MED, ROZINE IN OREHE.
(ponovimo gibanje)
STA POTOLKLA, POMEŠALA,
(v dlani s pestjo nežno potolčemo, pomešamo)
GLEJ POTIČKA JE NASTALA.
(v dlani "zadržimo" pest)
RES LEPO JE REKLA MIŠKA,
SPET DIŠI NAM NAŠA HIŠKA.
(z dlanmi oblikujemo "streho" /\ ) ..
Nadaljujmo MIŠKIN DAN
Pesmica, ki jo najdete v zbirki »Majhna sem bila« :
MIŠKA (Albin Weingerl)
JAZ SEM MALA MIŠKA,
SAJ ME VSAK POZNA.
MOJA STARA HIŠKA
LUKNJI DVE IMA.
ŠKRAP, ŠKRAP, ŠKRAP,
GREM Z DEŽJA POD KAP.
SKOZI PRVO LUKNJO
VETER SE PODI,
A PRI DRUGI LUKNJI
ČRNI MUC PREŽI.
ŠKRAP, ŠKRAP, ŠKRAP,
GREM Z DEŽJA POD KAP.

VČASIH DEŽEK PADA,
MOKRO JE POVSOD,
JAZ PA MALA MIŠKA
GREM NA DOLGO POT.
ŠKRAP, ŠKRAP, ŠKRAP,
GREM Z DEŽJA POD KAP.

Nato pa še malo ustvarjanja za MIŠKIN DAN
Za ustvarjanje potrebujemo: kartonast pokrov škatle (od čevljev…), črn flomaster, škarje,
žogice(5),plastično vedro, posodo.
- na notranji pokrov škatle narišemo miško, otroci ,če želijo jo pobarvajo(barvice)
- s škarjami izrežemo luknjo- miškin smrček, glede na velikost žogic(če nimamo žogic, mogoče
od kakšne druge d. igrače, pink ponk žogice, oblikujemo iz plastelina, papirja..)
- miškino glavo - pokrov škatle, otrok drži nad pl. posodo in poskuša vse žogice spraviti v luknjo
- miškin smrček (razvijanje spretnosti, finomotoriko)
PRIČNIMO…. BRAVO, ZELO STE SPRETNI IN HITRI !

Zaključek MIŠKINEGA DNEVA

Poslušajmo otroško pesmico: Miškolinček - Juhej si zapoj:
Povezava https://www.youtube.com/watch?v=rejuiIni5fw
Upam, da ste se imeli lepo in uživali v MIŠKINEM DNEVU

