IDEJE ZA DELO

USTVARJANJE:


Izdelki iz slanega testa

Za pripravo slanega testa potrebujete: 300 g moke, 300 g soli, 2 dl vode in eno žlico olja.
Pripravimo ga tako, da v večji posodi z žlico zmešamo vse sestavine, ko začne testo pridobivati
obliko, ga vzamemo iz posode in na delovni površini še do konca dobro zgnetemo. V trenutku,
ko je testo pripravljeno je čas za ustvarjanje! Otrok lahko prosto ustvarja ali pa mu za
ustvarjanje ponuditi še dodatne dejavnosti (perle, semena, modeli za piškote, palčke, zamaški
in podobno). Če želite izdelek ohraniti, je najboljše, da ga nato spečete. V primeru, da imate
doma tudi tempera barve ali kakšne podobne, otrok lahko svoje izdelke tudi pobarva.
Recept povzet s: https://oblizniprste.si/nekulinaricni-nasveti/slano-testo-za-ustvarjanje-znajmlajsimi/.
Dejavnost spodbuja predvsem otrokove ročne spretnosti, mu nudi, da prihaja v stik z različnimi
materiali, otrok lahko pomaga pri pripravi testa in tako spozna postopek in različne merske
enote ter seveda pri ustvarjanju razvija svojo domišljijo.



Striženje

Pripomočki: škarje (morajo biti ustrezne), listi, pisalo
V vrtcu se v zadnjem času pogosto srečujemo tudi s striženje različnih oblik. Nekaterim
otrokom gre to bolje, drugim slabše. Otroci zelo radi uporabljajo škarje in strižejo. Ponudite jim
škarje, ki bodo primerne za velikost njihove roke (otroka morate pri striženju nujno
nadzorovati). Otroke sva seznanili z varno in pravilno uporabo škarij, a je dobro, da jih vi
ponovno spomnite. Predlagava vam, da vzamete papir in nanj narišete različne vzorce. Začnite
s črtami. Na spodnjih fotografijah vam prilagava primere za striženje.
Pozorni bodite na to, da otrok pravilno drži škarje. Pri tem otrok predvsem razvija svojo
pozornost, natančnost in fino motoriko.



Vzorci

Pripomočki: listi/plastični ali papirnati krožniki, pisalo, predmeti za nizanje, lepilo (po želji),
škarje
Otroku lahko na list papirja narišete neko žival, predmet, rastlino … S pomočjo perl, papirjev
ali kakšne druge stvari začnete nizati vzorec. Otrokova naloga je, da vzorec nadaljuje. Če boste
vzorce pripravljali z barvnim papirjem, je dobro, da otrok papir med nizanjem vzorca tudi
prilepi.

Otroku seveda pri ustvarjanju lahko pustite prosto pot. Narišite mu le neko obliko oziroma
»pot« po kateri naj niza določene predmete po svojem, poljubnem zaporedju.



Pihanje

Pripomočki: časopisni papir, koščki blaga, žogice za namizni tenis/vata/balon/cofki, slamica
Otrokom iz časopisnega papirja ali kosov blaga pripravimo »cesto«. Otrokova naloga je, da
enega od zgoraj naštetih predmetov (žogica za namizni tenis, vata, balon ali drugega predmeta
po vaši izbiri) pripelje po »cesti« do cilja. Pot si v nadaljevanju lahko otrok postavi sam. Prav
tako je to dobra priložnost, da otrok spozna, katere predmete lahko premakne s pomočjo pihanja
in katere ne. Pustite mu, da raziskuje in pride do zanimivih spoznanj!
S to dejavnostjo bo otrok predvsem razvijal mišice svojih govoril.



Črke/številke

Pripomočki: list/karton, palčka za ušesa, tempera barva, perle/cofki/kamni/slano testo …
Otroke v zadnjem času zelo zanimajo črke in številke. Veliko otrok pozna že prve črke svojih
imen, imen svojih prijateljev, naju, živali … Na papir otroku napišite veliko tiskano črko on pa
naj jo prekrije s perlami/cofki/slanim testom ali drugimi predmeti, ki jih imate trenutno doma.
Če vremenske situacije to dovoljujejo, lahko dejavnosti izvajate tudi na svežem zraku. Otroku
na tla s kredo zapišete črko, on pa jo nato prekrije s kamni, vejicami …
Namen dejavnosti je predvsem to, da otroci ozavestijo obliko črk, uporabljajo različne material
in še bolje spoznajo črke. Otroke lahko spodbudite tudi k tem, da črko zapišejo tudi oni.
Podobno lahko storite tudi s številkami.
Otroku lahko ponuditi tudi kartončke z napisanimi števili, on pa vam moram prepoznati
napisano število in sestaviti stolp iz toliko kock (to je nadgradnja).



Telesna lutka

Pripomočki: večji format papirja (lahko jih več zlepite skupaj)/karton, pisalo, tempera
barve/flomastri/barvice …
Pripravite večji format papirja in ga prilepite na tla. Otrok naj se uleže na papir, vi pa ga obrišite.
Obris lahko nato skupaj z otrokom izrežete. Dejavnost se nadaljuje tako, da otrok svojo lutko
okrasi. Lutko otrok lahko nato tudi animira zato je dobro, da je obris narisan na tršem papirju
oziroma še boljše kartonu.



»Koliko kock potrebujem?«

Pripomočki: list papirja/karton, barvice/flomastri, kocke
Pri tej dejavnosti bodo morali otroci ugotoviti, kako visoko je skočila katera žival. Živali na
liste papirja narišite različno visoko (prej poskusiti z duplo/lego kockami, da se bo naloga
otroku izšla) in nato do spodnjega dela narišite črto. Naloga otroka je, da uporabi toliko
kock, da bo izbrana žival stala na najvišji polički. Kako dejavnost lahko nadgradite pa na
spodnjih fotografijah.

