ZABAVNE NTC IGRE
Igre lahko izdelamo sami. Predstavljam vam nekaj predlogov, ki jih lahko po
lastnih idejah dopolnite.
Žoga je zanimiva vsem otrokom, saj omogoča nešteto iger in gibanja. Kot prvo jo
lahko skrijemo in jo iščemo v prostoru, na igrišču…. Otroci pri tem neizmerno
uživajo.
Če imamo več žog, tudi različnih barv, jih stresemo in otroci jih morajo pobirati
(na različne načine -v teku, hoja v počepu…) in prinesti v zaboj ali dogovorjeno
mesto.
Možnosti:
-starejši otroci jih lahko razvrstijo po barvi;
-vrtimo se z žogami v roki (vrtenje okrog svoje osi);

-hodimo po črti z žogami v rokah;

-podajamo si žoge v parih preko črte;
-veliko žogo kotalimo po zarisani poti;

-iz časopisnega papirja mečkamo žogice in jih mečemo na koš.

IGRE
1.igra: RAZVRŠČANJE KROGLIC PO BARVI
Embalažo od jajc obdelamo (kaširamo) in pobarvamo z različnimi barvami (npr.
štiri barve –modra, zelena, rdeča, rumena), prav tako kroglice, ki jih bodo otroci
razvrščali.

V vedro stresemo različna semena, kamenčke, pesek, stiropor kroglice…V to
vsebino pomešamo kroglice, jih skrijemo. Otrok z roko tipa in išče kroglice in ko
jih izvleče, jih po barvi razvrsti v pravo škatlo (škatla mora biti enake barve, kot je
kroglica). Lahko se igra več igralcev (kolikor je škatlic), zmaga tisti, ki ima prvi
polno škatlico. Pri tipanju mora izvleči svojo barvo kroglice, drugače jo vrne v
vedro.

2.igra: NAHRANIMO PTICE
Pripravimo štiri različne posodice (jaz imam glinene nizke posode). Na vsako
posodo pritrdimo ptička (različne barve). Vzamemo volno, ki je enake barve, kot
so ptički in jo nastrižemo na 3 cm dolge trakce. To so pripravljeni črvički.
Potrebujemo še ščipalke za perilo in igra se začne. Vsak otrok si izbere svojega
ptička (s posodo) in ščipalko za perilo. Na sredino mize stresemo kup črvičkov
(barvna volna) in jih premešamo. Otroci s ščipalkami za perilo pobirajo koščke
volne (črvičke) in jih položijo v posodo k svojemu ptičku. Tisti, ki prej napolni
posodo ptičku in pobere vse črvičke zmaga.

3.igra: LAČNI PTIČKI
Iz tulcev papirja izdelamo ptičke. Iz papirja nastrižemo ptičke (lahko jih narišemo
na roke, lahko jih tiskamo….). Za en tulec papirja potrebujemo dva ptička, ki jih
oblepimo okrog tulca. Ptičke poljubno pobarvamo (lahko spoznavamo ptice in jih
pobarvamo po vrstah – vrabec, lastovka, sinička, kos….). Izdelamo še kocko iz
papirja. Na kocko nalepimo sličice ptičkov, ki smo jih izdelali in gnezda. Na vrhu
tulca vsakemu ptičku izdolbemo luknje v katere bomo vstavljali cofke, kroglice,
semena... Vsak otrok, igralec si izbere svojega ptička. Na sredino mize stresemo
cofke, kroglice, semena…. Otrok vrže kocko, če se pokaže slika njegovega ptička,
ga nahrani (v odprtino na vrhu tulca spusti cofek, kroglico, seme….). Če na kocki
vrže gnezdo, je na vrsti naslednji igralec. Zmaga tisti, ki ima poln tulec in je ptička
nahranil.

4.igra: PTICE IN ŠTEVILKE
Iz papirja nastrižemo ovale ali kvadrate s polkrogom (telo ptice). Nastrižemo še
trikotnike za kljunčke. Vsakemu telesu nalepimo kljun in narišemo oko. Na
sredino telesa nalepimo nalepke, lahko pa tudi na samo telo narišemo pike (kot
so na igralni kocki). Otrok vzame posamezno telo, prešteje pike in na hrbtno
stran pripne toliko ščipalk za perilo, kot je narisanih pik.

5.igra: PAV
Iz blaga izrežemo kroge in po zgornjem loku zašijemo gumbe. Iz filca nastrižemo
peresa, spodaj pa zarežemo luknjice. Na sredino kroga nalepimo trup pava
(glava, trebuh, kljun).

Otrok na gumbe pripenja peresa in uri fino motoriko.

NTC SESTAVLJANKA – Za najmlajše otroke lahko izdelamo ntc
sestavljanko. Na list papirja narišemo poljubno sliko, predmet, kar ima otrok zelo
rad. To pobarvamo, saj otroke bolj pritegne barvna slika. Lahko pa tudi
natiskamo, fotografiramo…. Nato določimo posamezne elemente na sliki, ki jih
bo otrok iskal. Še enkrat narišemo te posamezne dele (npr. na sliki je kmetija in
se odločimo za traktor, ne rišemo celotne slike, ampak samo traktor). Celotno
sliko, ki smo jo narisali zaščitimo v prozorno mapo, lahko jo plastificiramo, prav
tako posamezne elemente, predmete. Otrok posamezne elemente, ki smo jih
določili in še enkrat narisali, polaga na podlago celotne slike (npr. na mizo
položimo sliko kmetije, ki smo jo narisali; zraven pa otroku postavimo
posamezne predmete iz slike –traktor, samokolnica, krava,….kar smo se odločili;
otrok mora te posamezne predmete položiti na predmete na sliki – npr. traktor
na traktor….).
Moj primer slike:
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