TEDEN OTROKA V MODRIH PIKAH
»RAZIGRAN UŽIVAJ DAN!«

Teden otroka v Modrih pikah se je začel z lutkovno predstavo po pravljici »Buča debeluča«.
Otroci so predstavi z zanimanjem prisluhnili, po njej pa so tudi sami animirali lutke, se z njimi
igrali in se ob tem družili ter se zelo zabavali.

Po pogovoru o tem kako se lahko razgibamo, so imeli otroci veliko idej. Ugotovili so, da pri
gibanju še največ uporabljajo noge in tako smo se v traktu odločili, da bomo sodelovali pri
ustvarjanju »razigranih korakov« - dejavnost, ki so si jo zamislili na ZPM Slovenije. V vsaki
skupini so na svoj način obrisali, odtisnili stopala, podplate, copate in te smo razobesili po
celem traktu.

Dneve smo si popestrili tudi s spoznavanjem novih in igranjem znanih družabnih iger.
Nekatere so postale tako priljubljene, da jih želijo otroci igrati vsak dan: Črni Peter, Človek ne
jezi se, domine, spomin… klasične igre, ki pa jim omogočajo sproščanje cele palete čustev, kjer
postajajo najboljši prijatelji in pa rešujejo konflikte in zadrege sproti in pravično.
Svoja prijateljstva so tudi ovekovečili, pa ne s fotografijami, ampak so svoje vrtčevske
prijatelje z največjim veseljem in zelo skrbno kar narisali.
Obiskali so nas tudi dijaki Srednje vzgojiteljske šole s katerimi so otroci na vrtčevskem igrišču
prepevali in peli, igrali prstne igre, risali so buče in jesensko listje ter si ogledali želvi.
V skupini pa nas je obiskala tudi Ta-Ani (Anita Štor), ki nas je skozi zanimivo animacijo
pripravljala na plavalni tečaj, ki ga bodo predšolski otroci usvajali spomladi. Otroci so bili
navdušeni nad izdelavo in uporabo »daljnogledkov«m ki pa so se lahko spremenili tudi v
»daljnoslušnike«.

Ob zaključku dejavnosti ob Tednu otroka pa smo v petek, 15. 10., na svetovni dan hoje odšli
na pohod in sicer so nas noge odnesle kar na Škol.

Kristina, Janž in Taja

