PISANA JESEN PRI
Mesec oktober smo začeli s tednom otroka ter
nadaljevali s spoznavanjem in raziskovanjem
aktualnega letnega časa – jeseni.
Teden
otroka
je
mineval v znamenju
krajših
sprehodov,
katere smo obeležili s
fotografijo in zapisom
končnega cilja.

Otroci so bili deležni raznolikih gibalih dejavnosti, skozi katere so se družili s prijatelji,
razvijali svoje socialne kompetence in pridobivali izkušnje iz sveta okoli njih.

Otroci so bili tekom meseca radovedni ob vseh
spremembah v naravi, ki nam jih ponuja jesen.
Posebno doživetje meseca oktobra je bil sprehod v
gozd.

Tam smo objemali drevo, tipali drevesno deblo
ter opazovali padanje listkov z dreves, jih
nabrali in prinesli v igralnico.

Seznanili so se z novo deklamacijo z naslovom
»JEŽEK IN LISTKI«.

JEŽEK IN
LISTKI
LISTKI PADAJO Z
DREVES, JEŽEK JIH
NATIKA.
LISTKI MILO JOKAJO,
KER JIH JEŽEK PIKA.
»NIČ NE JOKAJ,
LISTEK MALI,
SAJ NE BO TAKO
HUDO.
KO BO ZUNAJ MRZLA
ZIMA,
TI PRI MENI BO TOPLO.«
Veličastna jesen s prekrasnimi barvami in sadno malico.

tipali, trgali, mečkali, vonjali listke in se z
pomočjo seznanjali z matematiko, ustvarjali
jesenske slike in
zvočne
slike
jeseni.

Prvič
so
se
srečali s prstnimi
barvami
pri
odtiskovanju

Otroci so
preko igre
njihovo

dlani. Z odtisi različnih barv so upodobili listke ter ustvarili jesensko drevo
prijateljstva, nad katerim so bili navdušeni.

Obiskala nas je tudi ročna lutka ježek.
Sprejem lutke v svojo sredino se je
med otroki razlikoval. Preko pesmice »Živali jeseni«, sva otrokom
približali lutko in jih spodbudili k rokovanju.

Ob prepevanju pesmic smo uporabili izdelane
ropotulje za zvočno spremljavo. Te smo izdelali iz
odpadnih plastenk, katere smo napolnili z različnimi
naravnimi materiali; koruzo, kostanji, kamenčki. Pri

tem so otroci uživali, pridno urili svoje spretne prstke in razvijali fino motoriko.

Pri izdelavi ježkov smo uporabili voščenke in se srečali z
lepilom, saj smo ježku lepili bodice.

JESEN JE DRUGA POMLAD, IN VSAK LIST JE CVETLICA.
(Albert Camus)
Zapisala in uredila: Jerneja BUDJA
Fotografije zbrala: Tadeja BAŠL

