Jasna Trapečar Pavšič

Predlogi
za igro
z mlajšimi otroki

Igra je
pokazatelj
razkošja
otroštva

Avtorica:
Jasna Trapečar Pavšič
je predavateljica na veva.si.
Je prof. spec in rehab. pedag, Brain Gym®
inštruktorica in svetovalka z licenco
Educational Kinesiology Foundation, ter MNRI®
-terapevtka/študentka 3. stopnje z licenco
Svetlana Masgutova Educational Institute for
Neuro-Sensory-Motor Reflex Integration. V
Mariboru vodi specialno-pedagoško
svetovalnico Jasna.

Kontakt
Spletna šola za starše Veva
www.veva.si

AVTOCESTA KAR DOMA

NAVODILO
Vzemite lepilni trak za pleskanje in ga po sobi zalepite, kot bi
gradili avtocesto. Nanj lahko tudi narišete sredinske črte in
že se lahko igrate dirko.
ZAKAJ JE TA IGRA DOBRA?
Ponudite tudi otroku možnost lepljenja (tak pleskarski trak je
enostaven za odstranitev in ne pušča sledi), ker bo s tem
treniral natančnost.
NAPOTEK
Uporabite še druge otrokove igrače in okoli ceste ustvarite
celo pokrajino - recimo most, gozd ali cesto, ki poteka mimo
gasilske postaje.

SKRIVNOSTNA ŠKATLA

NAVODILO
Poiščite škatlo. Vanjo date razlčne predmete
(lahko so iz narave ali iz vašega doma)
ZAKAJ JE TA IGRA DOBRA?
Krepite tipanje in zaznavo predmetov. Ugibate
lahko oblike, trdoto, mehkobo, ostrost.

NAPOTEK
Škatlo lahko napolnite z vaticami ali časopisnim
papirjem, da otežite iskanje.

PRESIPAVANJE RIŽA

NAVODILO
Pripravite dve posodici z rižem ali polento. Otroku
ponudite tudi žlico, da bo prelagal riž z ene posodice v
drugo.
ZAKAJ JE TA IGRA DOBRA?
Otrok bo vadil obvladovanje mišic v rokah in zapestja finomotoriko torej. To mu bo prišlo zelo prav kasneje
pri hranjenju, barvanju, pisanju, med dejavnostjo pa
bo tudi zelo skoncentriran.

vir fotografije: https://www.varuskaziva.si/prelaganje-riza-montessori-aktinvosti-zaotroke/

NAPOTEK
Če otrok malo riža razsipa, se ne jezite preveč. Ne gre
za nespoštovanje hrane, pač pa za učenje skozi igro.

NAVODILO

DOMAČE GLASBILO

Najprej se sprehodite skozi gozd in najdite
primerno palčko. nanjo navežite vrvico. Če
nimate nobene, uporabite staro majico in
izrežite trak. Nanizajte zamaške.
ZAKAJ JE TA IGRA DOBRA?
Krepite sluh in zaznavanje. Ustvarjajte koncert
skupaj. Preženite strah. :)
NAPOTEK
Uporabite veliko različnih barv trakov in si
pričarajte zvočno mavrico.

NAVODILO

ŠE VEČ GLASBE

Vzemite košček kartona (škatla, embalaža, trši papir,
kosmiči). Prepognite in uporabite lepilo in pritrdite
željen predmet.
ZAKAJ JE TA IGRA DOBRA?
Krepite sluh in zaznavanje. Lahko se igrate tudi "išči
mamo". Pri tem se mama skrije in otrok jo išče s
pomočjo zvoka, ki ga mama oddaja.
NAPOTEK
Uporabite še druge vrste zamaškov, plastičnih,
kovinskih, lahko uporabite tudi gumbe, lupine orehov
...

NAVODILO

KAČA IZ WC ROLIC

Rolice papirja so lahki izjemno uporabne. Pobarvajte
jih skupaj. Nato prvo sploščite in narišite ali prilepite
očke.
ZAKAJ JE TA IGRA DOBRA?
Za otroka bo velik užitek spoznavati in se dotikati
barv. Za mamo in očeta bo malo več čiščenja.
NAPOTEK
Dovolite otroku da uporablja prste za barvanje.S tem
bo izkušnja in doživetje lepše.

