USTVARJAJMO Z OTROKOM - PUSTIMO USTVARJALNOSTI PROSTO POT
Otroci si želijo veliko pozornosti, telesnega stika, nežnosti in ljubkovanja, odraslo
osebo želijo zase. Ker pa se čas dela in prosti čas staršev prepletata, je toliko bolj
pomembno, da si določimo čas, ki bo posvečen samo otroku. O mogočite mu igranje
in sprostitev.
Medtem ko veliko časa preživite skupaj z otrokom, lahko izvajate mnoge aktivnosti.
Na splošno imajo danes otroci veliko igrač. Pospravimo jih za dan, dva in naredimo
nekaj svojega, drugačnega skupaj z otrokom.
Ustvarjanje je izjemno zabavno.
Otroci imajo zelo radi živali. Žabice so ene o ljubših. Spoznajmo in naučimo se
pesmico , ki bo osnova in povod neštetih možnosti skupnega ustvarjanja.
Kaj vse žabica zna (M. Voglar)
Skočna zelena žabica, marsikaj že zna.
Ob šestih obleče zelene si hlače
žabica skače, žabica skače.
Skočna zelena žabica, marsikaj že zna.
Opoldne na vrsti je vodna zabava
žabica plava, žabica plava.
Skočna zelena žabica, marsikaj že zna.
Zvečer ko zadremljeta travnik in mlaka
Žabica kvaka, žabica kvaka.

Poleg mnogo drugih pesmic, tudi to najdete na povezavi:
https://pancek.si/play/category/13
(op; Pančkov svet ima nov predvajalnik kliknite pod gumbom ''play'' spodaj, na
isti povezavi)
Vsebina že sama zase uči otroka kako poteka dan, lahko pa je povod za neskončno
možnosti ustvarjanja. Tukaj je nekaj predlogov:
Le kaj počne žabica ves dan?
Spodbudite otroka, da z gibom ob prepevanju ponazori vsebino pesmi. Gibajte se
skupaj z njim, pogovarjajte kaj počne on v določenem delu dneva.

Naredite svojo žabico

https://www.pinterest.com/pin/589971619920447956/
Gubanje žabic
Naredite papirno žabico tekmujte katera skoči dlje. Otrok lahko meri dolžino skoka z
palčko, prstom (šteje koliko palčk skoči žabica)
Naredimo svoje gledališče
Iz tulca skupaj z otrokom naredite prikupno žabico ali več, naredite svojo mlako,
svoje gledališče…

Žabica– moje dlani na hladilniku

Ne le, da je za otroke zabavno, ampak je tudi zanimivo. Potrebujete samo kos
zelenega papirja, črni marker s katerim obrišite roke dlani otroka, magnet, lepilo.

Naredite žabico, kot na sliki. Lahko jo naredite iz kartona in ji zadaj nalepite magnet
ter okrasite hladilnik s smejočo žabico.
Žabica iz srčkov
Potrebujemo zelen papir (lahko bel in ga otroci pobarvajo), lepilo in podlago na
katero bomo žabico prilepili. Otrok se uri v rezanju s škarjami gubanju in lepljenju
žabice.

Več na povezavi: https://www.craftymorning.com/paper-heart-frog-craft-kids/
Ribič Pepe je izdelal žabico, ki služi kot lonček za barvice:

Za izdelavo žabice, ki bo služila kot lonček za barvice, potrebujemo:


tulec toaletnega papirja
 penasto gumo v dveh različnih zelenih odtenkih
 manjšo stiroporasto kroglico
 črn flomaster, lepilo, škarje
http://otroski.rtvslo.si/ribic-pepe/prispevek/33
Otroku pripovedujte pravljice, berite, se z njim pogovarjajte in ustvarjajte po vsebini
Slavni fizik Albert Einstein je dejal: » Če želite, da bo vaš otrok pameten, mu
pripovedujte pravljice. Če pa želite, da bo še pametnejši, pa mu povejte še več
pravljic.«
Ko otroku beremo ali pripovedujemo pravljico, naredimo to z občutkom. Vživimo se v
vsebino, le tako jo bo otrok doživel in dojel v celoti. Glasno branje spodbuja razvoj

govora, pri najmlajših otrocih posebno, če otrok ob branju sodeluje tako, da odgovori
na katero od vaših vprašanj. Ob ilustracijah lahko vsebino v naslednjih dneh večkrat
ponovimo. Z otokom se pogovarjajmo, pustimo mu, da izrazi svoje mišljenje, morda
sam odkrije nauk pravljice.
Predlagamo:
Pravljica o žabi
Najdete jo na povezavi:
http://www.ringaraja.net/otroski_koticek/ljudske-pesmi/pravljica-o-zabi_32&455.html
Žabici v smetani
https://www.youtube.com/watch?v=qE4jgzLttnc
Skupaj z otrokom ali sami naredimo lutko žabice, ki lahko postane ljubljenček otroka
in vam je v veliko pomoč pri nadaljnjem delu.
Potrebujete nogavico polnilo in škarje. Malce boste rezali, malce šivali. Notranjost lutke
napolnite z vato ali peno. Ne pozabite našiti velikih oči ter usta. Lutka ves dan »živi« z
otrokom, mu pomaga umiti zobe, roke, jesti, spati, ga spomni na pravila..…
Še nekaj povezav, ki vam bodo v pomoč pri igri z otrokom.
Naredimo ŽABICE
https://www.google.si/search?q=naredimo+%C5%BEabico&sxsrf=ALeKk01lwf4F7RY
nAoJmer4qhdTQrRUSqw:1585389405357&tbm=isch&source=iu&ictx=1&fir=VQE5v7
-iWGKKfM%253A%252C9y7i3NKPAZDH7M%252C_&vet=1&usg=AI4_-kRc8H8fGnxRWm93KJLN

https://www.mladinska.com/_files/1137/cic1_cvs_2.pdf

Še več idej, zabavnih, poučnih iger in vsebin najdete na povezavi:
https://www.ringaraja.net/otroski_koticek

Namesto zaključka
Ni tako zelo pomembno koliko časa preživimo z otrokom, bolj pomembno je kako
preživimo ta čas.
V vsakem otroku se skriva domišljija, le dati ji moramo možnost, da pride na dan.

Pripravila: Majda Puhar, pomočnica ravnateljice

