N
NA PRAVLJIČNI
PREPROGI
V PIKIJEV SVET
ŠEMLJENJA
Z željo, da otroci vsakodnevno ob različnih dejavnostih
doživljajo veselje ob pripravi na pustovanje, nas je obiskal
kuža. Ta je otroke naprej pozdravil in vsakega, ki si je to
želel, tudi objel. Skupaj smo ga poimenovali kuža Piki. Ta nas
je skozi zgodbo popeljal v svet šemljenja.

Na pravljični preprogi so otroci prisluhnili pravljici z
naslovom "Piki se šemi". Ob zgodbi smo poimenovali
živali in šeme, v katere so se našemili.

Seznanili smo se z ravnanjem
in rokovanjem knjig, ob tem
pa poimenovali videno.

Otroci so pokazali veliko zanimanje za knjige med
prosto igro ter večkrat posegali po njih. Eni so
razvijali komunikacijske veščine, drugi pa se
posluževali neverbalne komunikacije, ki jim
predstavlja vodilno komunikacijsko sredstvo.

Otroci so prispevali svoj delež tudi pri izdelavi pustne dekoracije. Našim
klovnom so z odtiskovanjem mehkih žogic v tempera barvo izdelali klovnovske
hlače.

Preko slikanice Piki se šemi so
otroci
prepoznavali
pustna
oblačila, katera smo tudi
poimenovali.
Z vsakodnevnim oblačenjem v
pustne kostume smo premagovali
strah pred neznanim, v tem
primeru pred pustnimi oblačili.
Odzivi otrok so bili različni. Eni
radovedni, drugi veseli, tretji
prestrašeni, nekateri jokavi.

Naučili smo se gibalno pesem: KRICA KRACA (M. Voglar),

KRICA KRACA
(M.VOGLAR)

KRICA KRACA, GLEJ PAJACA,
KI SKAKLJA, KI SKAKLJA,
HOPACUPA, HOPACA.
KRICA KRACA, GLEJ PAJACA,
KI ŠTORKLJA, KI ŠTORKLJA,
HOPACUPA, HOPACA.

ter se seznanili s PUSTNO PESMICO ZA PET PRSTOV.

PUSTNA PESEM
ZA PET PRSTOV
TA JE REKEL, DA BO KLOVN.
TA BO RAJE VELIK SLON.
TA BI RAD BIL KROKODIL.
TA PA SE BO LE UMIL.

TA OSTAL BI KAR DOMANOČE BITI MAŠKARA.
Fino motoriko smo si urili s trganjem časopisnega
papirja, katerega smo nalepili na papir ter ga pobarvali
s tempera barvami. Vsak otrok si je po svojih močeh in
zmogljivosti izdelal svojo
pustno masko, ki smo jih
razstavili v pustno obarvani
garderobi.

TRALALA HOPSASA PUSTNE SMO ŠEME…
Počitniško obarvan
»PUST NASMEJANIH UST«
smo preživeli v družbi naših
prijateljev iz skupine Metuljčki. Z
njimi smo zapeli in zarajali ob
pustnih pesmicah ter se skupaj
posladkali s pustnimi krofi.
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