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Vsak dan preberite pravljico. Otrok naj pozorno posluša. Med pripovedovanjem
se ustavite pri novih neznanih besedah, mu jih razložite. Da bo otrok bolj aktiven
pri poslušanju, ga lahko med pripovedovanjem vprašate, kaj misli, kako se bo
pravljica razvijala naprej….
Otroku natisnite/pokažite ilustracijo (nekaj v prilogi), spodbudite ga, da ob
ilustraciji opazuje, opisuje kaj vidi (oblike, števila, barve, dogajanje…) in ob
ilustraciji razvije domišljijsko zgodbo.
Otrok naj riše: z barvicami, svinčnikom. Narišite mu različne vzorce na listu in
otrok naj ponavlja vzorce (črte- navpičnice, krogi, polkrogi, osmice, trikotniki,
pravokotniki in podobno) od leve proti desni in od zgoraj navzdol. Otrok si naj
izmisli tudi sam kakšen vzorec.(v prilogi)
Pogovarjajte se z otrokom o dogajanju v izolaciji, zjutraj skupaj z otrokom
naredite načrt, kaj boste počeli skupaj in kaj bo otrok počel sam (urnik). Otrok
lahko urnik nariše.
Preberite otroku zgodbo Poredni fant (v prilogi). Otrok naj pozorno posluša in na
delovnem listu obkroži fanta/muco, tolikokrat, kolikokrat jo sliši. Berite počasi,
vendar ga ne opozarjat na besede. Igro lahko večkrat ponovite.
Z otrokom iščite besede na prvi glas (na A- avto, avion, ananas… otrok naj
upošteva pravilo ena beseda se ne sme večkrat ponoviti);
Otroku naštevate besede in išče prvi in zadnji glas besede (Krokodil- K, L).
Otroku zastavljate uganke…
Ker je čas karantene in se nekako ogibamo igralom in igri z vrstniki, boste pri
otroku razvijali predvsem gibalne sposobnosti z razgibavanjem (gimnastične
vaje, gibalne zgodbe, ki si jih lahko izmislite sproti, npr. Mojca se je zjutraj
prebudila in široko zazehala. Odšla je v kopalnico ter si umila obraz in zobe.
Oblekla si je hlače in majico ter obula copate…. )
Otroci se radi igrajo lovca ali petelinčka. Cilj je spretnost metanja žoge in ciljanje.
Doma si lahko naredite keglje iz steklenic (napolnite jih z vodo).
Hodite na sprehode, vendar na manj obljudena mesta. V naravi otroku dajte
različne naloge kot so: poišči nekaj »zelenega«, ali poišči nekaj trdega, ali poglej
v nebo in opazuj oblake, ali teci do tretjega drevesa in nazaj….
Cela družina se z otrokom lahko igra gibalne didaktične igre kot so: Potres,
poplava, letala; Gnilo jajce, Slepe miši, Lisica, kaj ješ, Zvezde mečem…
Če imate elastiko, lahko otroci skačejo gumitvist (lahko tudi v stanovanju
gumitvist ovijete okoli stolov)
Z otrokom naredite tedensko tabelo in spremljajte vreme. Otrok naj v tabelo
nariše kakšno je vreme (sonce, oblak, dež)
Naša tematika je bila Zdravje v vrtcu. Kako pa lahko poskrbite za zdravje doma?
Otroka povabite, da vam pomaga narezati sadje za sadno kupo (desertni nož),
otroci to zelo radi počno in se urijo v spretnostih fine motorike), naj z vami speče
kruh, pizzo, sodeluje pri načrtovanju peke, pri branju recepta, pri sestavinah, ki
jih potrebujete za peko kruha, naj vam pomaga mesit testo in oblikovat majhno

štručko ali žemljico. Otroku dovolite da si pripravi čaj, ali napitek (limonado,
pomarančni sok)… Naj vam pomaga pri vseh hišnih opravilih.
 Seveda ne pozabite vsakodnevno otroka opozarjati na higieno. Roke si naj
pravilno
umivajo
(https://www.youtube.com/watch?v=7JGNsH5uHGY,
https://www.youtube.com/watch?v=nMIyiIVqqUE, )
Naj poskrbijo za higieno kihanja in kašljanja. Naj ima vsak družinski član svojo
brisačo za brisanje rok.
 Družabne igrice Človek ne jezi se (če nimate, si lahko izdelate igralno ploščo tako
da jo narišete na trši papir, figure lahko naredite iz zamaškov, igralna kocka je
DRUŽBA
lahko narejena iz kartona in nanj lahko narišete pike ali številke), Enka, Spomin,
Domino, in podobno.
 Družabne igre kot so enka, spomin, štiri v vrsto, krogci in križci, potapljanje ladjic,
MATEMATIKA
Jungle speed ipd. spodbujajo otroke k matematični pismenosti.
 Poje pesmice.
 Posluša
in
se
giba
ob
ritmu
klasične
glasbe:
https://www.youtube.com/watch?v=RhSlfm0-eoM
https://www.youtube.com/watch?v=BlbQrm6zIYo
https://www.youtube.com/watch?v=IoS1_CRS5fA
UMETNOST
https://www.youtube.com/watch?v=FPwqWgltUDo
 Riše po domišljiji, s prstom po mivki (lahko naredite otroku zanimivo igro tako da
mu na pladenj stresete moko, ali zdrob, ali polento, in otrok s prstom nariše
risbo, oblike…)
 Si izdela instrument (ropotuljo iz jogurtovih lončkov, vanjo da riž ali kaj
podobnega ter jo pobarva) in igra po ritmu.
Ne pozabite, otroci lahko marsikaj opravijo samostojno:
 Se zjutraj oblečejo, pripravijo mizo za obroke, sodelujejo pri pospravljanju po
SKRB ZASE
obrokih in pri pomivanju posode, ali zlaganju posode v pomivalni stroj, režejo
meso z jedilnim priborom (nož in vilice), posteljejo posteljo, pobrišejo prah…
 Otroka spodbujajte k pravilnemu triprstnemu prijemu pribora.

