PRIŠLA JE POMLAD…
V mesecu marcu je tudi v našo skupino Lunice prav po tiho prišla pomlad in
sonček z njo zlat, kateri nas je vabil v naravo.
V okolici lovskega doma, na vrtčevskem igrišču in terasi smo preživeli prve
tople marčevske dni in lovili sončne žarke.

S pesmico Mali zvonček (M. Voglar) smo v jutranjem krogu prebudili prvega
znanilca pomladi; belega zvončka. Ob slikah smo prepoznavali in poimenovali
še druge znanilce pomladi (zvonček, trobentica, vijolica, narcisa, mačica…

Z zelenimi voščenkami in barvicami smo ustvarili travo, za tem pa z gobico
odtisnili zvončke in trobentice in tako ustvarili veliko pomladno sliko.

MOJA
DRUŽINA
V mesecu marcu obeležujemo veliko praznikov, ti so dan žena, materinski
dan…
Na temo MOJA DRUŽINA sva s sodelavko Tadejo k sodelovanju povabile starše
otrok iz skupine. Vsak otrok je prinesel v vrtec družinsko fotografijo. Najin cilj je
bil otroke spodbuditi k prepoznavanju, poimenovanju posameznih družinskih
članov. Ob tem sva jih seznanili tudi s prstno igro: PRSTKI.

Vsakodnevno smo se na pobudo otrok vedno znova vračali k hišici z
družinskimi fotografijami. Vez med otroki in starši je močna nevidna nit
ljubezni. Otroci so izžarevali veselje, navdušenje. Z ljubeznijo in z iskricami v
očeh so prepoznavali družinske člane.

Z izdelavo majhnih pozornosti, ob materinskem dnevu, smo mamicam
polepšali njihov dan še s tole zapisano mislijo.

NAJ NOČ BO ALI BELI DAN,
JAZ TE NESKONČNO RAD/A IMAM.
V VSAKEM TRENUTKU,
JUTRI ALI NOCOJ,
SRCE MOJE JE VEDNO S TEBOJ.
Smriti Prasadam-Halls,
Alison Brown

Mrzle, vetrovne in deževne dni pa smo izkoristili za
iskanje gibalnih rešitev, preko pripravljenih poligonov v
igralnici. Pri tem so otroci uporabili plazenje skozi tunel
in čez blazine, lazenje čez ovire, poskakovanje v in izven
obroča ter pokazali veliko navdušenje ob raziskovanju
čutne poti.

Zadnji teden v marcu smo praznovali Olivijin prvi
rojstni dan. V jutranjem krogu smo ji večkrat
zapeli pesem Vse najboljše in Mi se imamo radi.
Sledila je zabava z baloni in rojstnodnevno
rajanje ob otroški zabavni glasbi. Posladkali smo
se s sadno kupo in preživeli čudovit dan.

Zapisala in uredila: Jerneja BUDJA
Fotografije zbrala: Tadeja BAŠL

