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PREDLOGI ZA IGRO
Z OTROKI
OD TREH LET NAPREJ

ZAPESTNICE Z IMENI
NAVODILO
Kupite perlice z imeni, vrvico za nakit in skupaj
ustvarjajte zapestnice z imeni.
ZAKAJ JE TA IGRA DOBRA?
Ta igra je krasen način za krepitev finomotorike
(vtikanje vrvic ni tako enostavno!) in učenje abecede
- tako lahko branje, sestavljanje besed in usvajanje
črk vadite tudi doma brez da otrok sploh ve, da se uči. Če otrok črk še ne
pozna, naj trenira samo natikanje.
NAPOTEK
Izdelajte zapestnice z imeni družinskih članov in jim
jih po karanteni podarite.

POLIGON IZ ROK IN NOG
NAVODILO
Natisnite si liste z nogami in rokami, potem pa jih kot
poligon nastavite v dnevni sobi. V vsako vrstico
morajo priti 3 listi - bodite izvirni: bolj kot jih boste
menjavali, težji bo izziv. :)
ZAKAJ JE TA IGRA DOBRA?
Otrok bo s tem izjemno treniral koordinacijo,
možgani bodo ves čas zelo zaposleni, treniral pa bo
tudi učenje leve in desne. Pa še zelo zabavno je.
NAPOTEK
Figure nog in rok imate na naslednjih straneh :)

ČRKE IN STICKYJI
NAVODILO
Otroku iz kartona izrežite črke, v posodico dajte
stickyje (ki jih imate iz kakšne od diskontnih trgovin),
on pa naj jih lepi po obliki črke - v smeri, kot bi sicer
tudi pisal.
ZAKAJ JE TA IGRA DOBRA?
Otrok bo vizualiziral obliko črke in jo tako ponotranjil,
hkrati pa bo treniral tudi smer pisanja določenih črkk.

NAPOTEK
Na črke narišite s puščicami smer,
v kakšnem vrstnem redu naj lepi.

POIŠČI NA ISTO ČRKO / BARVO
NAVODILO
Izberite eno črko ali eno barvo, nato pa se z otrokom
igrajte - naj vsak izmed družinskih članov poišče čim
več predmetov v hiši, ki so iste barve ali se začnejo
na to črko.
ZAKAJ JE TA IGRA DOBRA?
Otrok bo precej razmišljal, povezoval bo več
področjih in treniral tudi prepoznavanje glasov.
NAPOTEK
Iz najdenih igrač lahko sestavite zgodbo in priredite
lutkovno predstavo.

Kako se pogovarjati z otroki
glede nastale situacije in kaj početi ?
Otroci so o virusu najbrž kaj slišali že v vrtcu, šoli ali na igrišču. Najpomembneje je, da starši ostanemo mirni in da
jih s situacijo ne obremenjujemo preveč. Če bomo mi ostali pomirjeni, a odločni vodje, bodo otroci lažje sledili in se
manj vznemirjali. Stres ne koristi nikomur in ošibi imunski sistem, zato poskrbite za optimalno okolje celotne
družine, ki bo ostala doma. Jejte čim več sveže hrane in čim manj predelane - ter sladkor zamenjajte na primer z
domačim medom. Pomlad je čas, ko bi morali uživati več čistilne hrane (čemaž, regrat, koprive, šparglji) ter manj
močnate. Tako bomo tudi ostali bolj zdravi.
Če se želi otrok o virusi, karanteni ali drugih skrbeh pogovarjati, ga najprej poslušajte, da vidite, kaj sploh o situaciji
ve. Če ga je strah, ne negirajte njegovih občutkov, ampak se o njih pogovorite. Odgovore na vprašanja razložite
enostvno, a jasno, da jih bo razumel (glede na njegovo starost). Zagotovite mu, da bo vse OK in da se vsi trudijo, da bi
bila situacija čim prej spet normalna. Če ste vznemirjeni vi, poskrbite zase - z molitvijo, meditacijo, umirjenim
dihanjem, poslušanjem glasbe ali pogovorom s kom, ki vas bo lahko pomiril. Otroci pogosto na glas izražajo skrbi, ki
mučijo njihove starše, zato je v prvi vrsti pomembno, da poskrbimo zase.
Doma ohranite rutino. Bodite vi vodje skupnega časa in določite, kaj boste delali. To v resnici niso brezskrbne
počitnice in če boste imeli nek časovni okvir, kaj boste tisti dan počeli, bo vsem lažje. Brez rutine in reda bodo otroci
kot brez repa in glave in 14 dni zdržati bo res težko.
Poskrbite, da televizija ni prižgana ves čas in da otrok ni izpostavljen konstantno novim informacijam, ki jih ne more
razumeti ali predelati. To naj velja tudi za vas :) Predvsem strah naj bo tisti, ki naj ga bo v prihodnjih dneh v vašem
domu čim manj.
Naučite ga kihati v komolec, skupaj trenirajte tudi temeljito umivanje rok in jih vključite v pripravo zdravih obrokov.
Z njimi ne hodite v trgovino. Mirno in lepo preživite te dni in jih izkoristite za učenje ter igro. Naj bo ta karantena čas,
ko se boste več pogovarjali, več igrali, prebrali kakšno knjigo in se zopet bolj povezali med seboj.

Z znanjem in zaupanjem
skozi izzive starševstva.

www.veva.si

