PROSTI ČAS V ČASU KARANTENE – 5. DEL
V prazničnem počitniškem tednu bo na voljo več prostega časa, saj je prav, da si
otroci oddahnejo od šolskih obveznosti. Pripravila sem dodatnih nekaj idej, kako
si popestriti dneve.


3D ROKA

V Hiši Iluzij je na voljo veliko idej za interakcijo otrok in odraslih. Nam je bila
zelo simpatična ideja izrisa 3D roke, kjer lahko sodelujejo otroci različnih
starosti. Potrebujete bel list papirja, svinčnik in barvice ali flomastre.
Na list s svinčnikom narahlo obrišete svojo roko. S flomastrom od roba papirja
do obrisa narišete vodoravno črto. V roki vrišete navzgor ukrivljeno črto od tu
naprej pa do konca lista pa zopet vodoravno. Tako nadaljujete do vrha papirja
(pazljivo pri prstih).

Vir:123RF
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RAZISKOVANJE NARAVE

Otroci so navdušeni, če jim popestrite vsakodnevne sprehode. Jaz jim rada izdelam
lov na zaklad s čutili (o tem sem pisala že v 2. delu) ali raziskovanje narave. Na
list papirja zrišem morebitne živali, predmete, rastline…, ki jih lahko srečamo na
sprehodu, oni pa morajo to najti in odkljukati. Prilagam primer:

Vir: Monika


RAZSTAVA V NARAVI

Sprehod si lahko popestrite tudi z oblikovanjem razstave v naravi za vse ostale
sprehajalce. Po poti nabirajte naravni material, s katerim bi lahko ustvarili sliko
ali kakšno skulpturo in jo nato pustite v naravi, da v njej uživajo tudi drugi Naša
je nastala na polju blizu doma:

Vir: Monika
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DRUŽABNE IGRE

Vsaka družina ima svoj izbor družabnih iger. V obdobju, ko smo doma že več kot
mesec dni, so dobrodošli novi predlogi in izmenjava idej.
Sporočite mi vašo najljubšo igro na monika.erjavec.bizjak@zpmmoste.net in
bomo oblikovali listo »Družabne igre, ki se jih ne naveličamo« 
Mi bi na listo uvrstili: Karte Enko ( lahko igrajo otroci že pri treh letih – z malo
pomoči, starejši pa si jo lahko popestrijo z dodatnimi, bolj strogimi pravili).
Besedno igro Scrabble® ki je primerna za otroke ko znajo brati in pisati.
Nadomestimo jo lahko tudi z igro »Ime, predmet, žival,…« (naslova igre sploh
ne poznam, igram pa jo že od otroštva). Potrebujete le vsak svoj list papirja in
pisalo. List obrnite v ležeč položaj ter ga razdelite na 6-8 stolpcev (odvisno koliko
kategorij želite). Možne kategorije: ime, žival, predmet, država, mesto, del telesa,
poklic, risanka/film, reka/morje,… kategorije spreminjate, dodajate … Zadnji
stolpec je namenjen številu točk. Izberite si način določanja črk abecede – mi
izberemo neko besedo in potem po vrstnem redu izpolnjujemo kategorije na to
črko. Npr. SONCE (začnemo s črko »S«) ko prvi izpolni vse kategorije na to črko,
začne odštevati od 10 navzdol. Ko je 0 je STOP. Vsi nehajo pisati in preštejemo
točke. Če ima vsak igralec napisano drugačno besedo pod določeno kategorijo
dobi vsak 10 točk. Če ima več igralcev zapisano isto besedo pa 5 točk. (Če igrata
dva igralca in oba pod npr. žival vpišeta srna, dobi vsak 5 točk, če pa en vpiše
srna, drugi pa srnjak, dobi vsak 10 točk). Če igralec nima besede pod določeno
kategorijo je to 0 točk. Spodaj primer za črko S,O,N..
IME
Samo

ŽIVAL
sokol

PREDMET
sončna
krema

DRŽAVA
Slovenija

POKLIC
slaščičar

RISANKA
Smrkci

Olga
Nina

orel
nutrija

obesek
nogometna
žoga

Oman
Nizozemska

oftalmolog
novinar

Ostržek
Nodi

…

TOČKE
Odvisno
kaj so
vpisovali
drugi

…

Se veselim še dodatnih idej »Družabne igre, ki se jih ne naveličamo« 
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