SKUPINA MAVRICE
Mesec: APRIL

Tema:

KAKŠNE BARVE JE POMLAD?

Vsebina:
1.Obiskal nas je bibliobus POTUJOČE KNJIŽNICE MARIBOR. Ogledali smo si notranjost avtobusa
v katerem so namesto sedežev, knjižne police s knjigami. Knjižničarka nas je seznanila s pravili
izposoje knjig. Vsaka mavrica si je lahko izbrala knjigo po svoji želji.

Slika 1: obisk bibliobusa

Slika 2: obisk bibliobusa - notranjost

2. Igramo se kino - ogled pravljice KAKŠNE BARVE JE POMLAD?
Pogovorili smo se o bontonu, ' kupili vstopnice' - razvrščali po osnovnih barvah in prirejali barvo
vstopnice, barvi vrste stolov v našem kinu.

Slika 3: ogled pravljice KAKŠNE BARVE JE POMLAD

3. Praznovali smo rojstni dan - TIAS.
4. Ustvarjali v mešalnici barv - spoznali smo primarne in prvo sekundarno barvo - zeleno.
5. Likovno smo ustvarjali na temo POMLAD. Uporabili smo tehniko AQUA voščenke.

6. Naučili smo se prebrati slikopis POMLAD.
7. Spoznali pesmico Pomladna:

POMLADNA
(Janez Bitenc)

Na polju rožice cveto, na drevju pa ptički pojo,
z neba nam sveti sonček zlat, že prišla je k nam pomlad.
Iz gozda sem pa znani glas naznanja, da prišla je v vas,
spet dobra mila kukavca, srca mojga ljubica
PESMICA POMLADNA (J. Bitenc). Posnetek: https://www.youtube.com/watch?v=0yxle6aGfs4.

8. Pripravili smo se na prihajajoče praznike - VELIKA NOČ:
- seznanili smo se z novo izštevanko ZAJČEK SE UMIVA,
UMIJE SI TAČKE,
UMIJE SI SMRČEK
UMIJE SI UŠESA,
UMIJE SI REPEK,
ZDAJ JE ZAJČEK LEP IN ČIST
IN GRE K ZAJKLI NA OBISK.
- izdelali smo velikonočnega zajčka in jajčka,
- seznanili smo se s pravljico ZAJEC CVETKO BARVA JAJČKA in deklamacijo PRIDNI
ZAJČKI,
- odpravili smo se na Velikonočni pohod (Mali Sonček) in v gozdu iskali čokoladna jajčka,
- ogledali smo si lutkovno predstavo PIŠČANČEK PIK v izvedbi lutkovne skupine Vrtca
Benedikt.

Slika 4: ogled lutkovne predstave PIŠČANČEK PIK

Slika 5: Zemlja praznuje

9. Obeležili smo dan Zemlje - 22. april in si ogledali pravljico Zemlji za rojstni dan.
…. In tako zaključili z delom v mesecu APRILU. Le kaj nas čaka v mesecu MAJU?
Pripravila: vzg. Vesna Murko

