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Maj – Otroci so spoznavali Slovenijo, svojo domovino. Na deževen dan so se z dežniki odpravili na parkirišče, da bi na avtomobilih lahko
opazovali grbe slovenskih mest. Poskusili so si jih čim več zapomniti, da bi jih lahko skupaj z vzgojiteljicami poiskali na internetu. Nato so grbe
večjihmest natisnili, jih nalepili na kartončke in tako izdelali svojo igro spomina Slovenski grbi in mesta (NTC metoda učenja simboli). Kasneje so
spominu dodali še slike značilnosti posameznih mest in se igrali igro spomina.



Maj – Otroci so se učili o pomembnosti skrbi za okolje, ločevanju odpadkov, recikliranju in dolgoročnem vplivu odpadkov na okolje. Presenetilo jih je dejstvo, da se plastika oz. plastični kozarčki lahko v okolju
razgradijo šele po 50 ali več letih. Otroci so zato naredili poskus z odpadki – v steklene kozarce so skupaj z zemljo položili različne odpadke (babanin olupek, papirnate prtičke, koščke plastike, ovitek
bonbonov), ki so jih našli na vsakodnevnih sprehodih, nato pa so jih zaprli s pokrovčkom. Na kozarce so napisali kakšni odpadki so v njih in datum začetka poskusa. Kozarce so postavili na okensko polico, da so
jih lahko vsakodnevno opazovali. Občasno so simulirali razmere v naravi tako, da so zemljo namočili z vodo (dež) ali jih bolj izpostavili soncu, odprli pokrovčke, da se je zemlja posušila (suša) ter še naprej
opazovali in beležili rezultate.



Maj – Aktivnosti o lesu (2. del) -
Otroci so spoznavali tudi lesene
inštrumente, igrali na njih in
peli različne (ljudske) pesmi. Na
glasbeni delavnici z učiteljico
glasbe so spoznali nekaj
didaktičnih glasbenih iger in se
glasbeno izražali s posameznimi
deli telesa.

Na koncu so se pred odhodom v
gozd naučili, kako les
pridobivamo in obdelujemo, in
spoznali nekatere poklice, ki se
ukvarjajo z lesno dejavnostjo. V
gozdu so otroci prosto igro
povezali z zgodbo »Trije
prašički« - prizor »kuhanja v
kotlu«, hiše so izdelovali iz
lesenih palic in se igrali z
naravnimi materiali.





Maj – Otroci so preizkusili svoje sposobnosti ravnotežja v
vožnji s kolesom za športni programMali sonček.



Maj – Otroci so ves teden opazovali
polža v igralnici in na prostem,
spoznavali njegovo telo, način
premikanja, ga hranili. Opazovali so
njegove sledi (pripravili so jedilno
barvo in podlago in polžek se je
premikal mimo »barvne ovire« ter za
seboj puščal modro sled. Iskali in
opazovali so polžke na travniku in
igrišču vrtca, naredili pa so tudi svoje
polžke iz slanega testa, za hišico pa so
uporabili kostanj).


