ZAKLADNICA IDEJ ZA ZIMSKE DEJAVNOSTI
AKTIVNO IGRIŠČE
⁃ Otroci puščajo in opazujejo različne sledi na zasneženih površinah (svoje sledi, sledi
prijateljev in živali).
⁃ Kotaljenje in valjanje po snegu, izdelovanje sneženega angelčka.
⁃ Oblikovanje snega - otroci izdelajo snežaka, iglu in druge snežne skulpture.
⁃ Z lopatami premetavamo in odmetavamo sneg.
⁃ Skupinsko kepanje. Otroci razvijajo spretnosti izdelovanja snežnih kep in metanja, pri
čemer se je potrebno dogovoriti, da kep ne smemo metati prijatelju v glavo.
⁃ Pri igrah na snegu uporabljamo tudi rekvizite, ki niso ravno značilni za zimske športne
igre. Zabavno je igrati košarko na snegu, saj je igra mnogo bolj zahtevna kot na
površini brez snega. Pri tem otroci primerjajo in spoznavajo razliko v načinu gibanja na
snegu ali kopnem.
⁃ Igranje hokeja na igrišču, nogometa itd.
⁃ Hoja po snegu. Organiziramo zimski pohod (z iskanjem skritega zaklada).
⁃ Zimske olimpijske igre - zunaj oz. v večnamenskem prostoru - npr. vsak dan izvajamo
po eno športno panogo, povzeto iz zimskih športov: sankanje, smučanje, smučarski
skoki, drsanje in hokej na ledu. Otroci rekvizite sami izdelajo in pri tem razvijajo fino
motoriko. Pri izbiri športnih iger upoštevamo otrokove gibalne sposobnosti in velikost
prostora. Otrok izvede nalogo, ki jo izbere sam in h kateri se pred začetkom naših
olimpijskih iger prijavi. Skupaj določimo pravila, saj bomo le tako lahko uresničevali
zastavljen cilj: spoznavanje pomena sodelovanja v igralni skupini, spodbujanje
tekmovalnosti in razvijanje ustvarjalnosti. Pomembno je tudi ogrevanje športnikov pred
tekmo na naših olimpijskih igrah.
⁃ Igre s snegom s kanglicami in lopatkami. Sneg se lahko prinese v igralno korito, ga
opazujemo, tipamo, gnetemo, dajemo v lončke,…ter tako tudi najmlajši spoznavajo
njegove lastnosti.
⁃ Talne igre, ristanc …
⁃ Zimski poligon – ga pripravimo skupaj z otroki, z njihovimi idejami itd.
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DRUGE DEJAVNOSTI ZA OTROKE
PESMICE, BIBARIJE
MEDVED STOPA
(Mira Voglar)

Besedilo:

Navodila za izvedbo:

Medved stopa

Po prostoru stopamo z velikimi in

copa cop, copa cop,…

močnimi koraki, otroka spodbujamo,
da nam sledi in nas oponaša.

Zajček skače

Skačemo po prostoru kot zajčki in z rokami nakažemo zajčja
ušesa na glavi.

hop hop hop, hop hop
hop,…
Mala miška pa hiti

Tečemo po prostoru z majhnimi in drobcenimi koraki in
požgečkamo otroka.

tike, tike, tike, ti.

ZIMA JE PRIŠLA (Slovenska ljudska pesem)
Zima je prišla,
sneg leti z neba,
je puščava zemlja vsa.
Mraz prihaja z njo,
hud možak je to,
nam pa nič hudo ne bo.
Mrazek, prava reč,
mi gremo za peč,
pa ne moreš nam nič več.

SNEŽKO SNEŽAK (Damjana Golavšek)
Piskerček na glavi,
korenček pa za nos,
v roki stara metla,
sredi zime bos.
Pridite otroci,
k snežaku se mudi,
krog njega zaplešimo,
saj kmalu se stali.
Snežko snežak,
res si junak,
dokler ti zima
ledena kima.
Ko sončece posije,
izgineš v lužici.
Pridite otroci,
k snežaku se mudi…
https://youtu.be/L-yYcxx7ucs

UGANKE
Primeri


V košarici kosmata kepica leži,
mleko pije in se za miškami podi. MUCKA



Ljubi blatne luže, močvirja in mlake,
je zelenorjava, ima dolge krake. ŽABA



Majcena je, rjava, in z zobmi orehe tre,
od lisičjega pa rep njen mnogo lepši je. VEVERICA



To drevo plodove trde in okrogle daje,

če potico hočeš speči, prej razbij jih raje! OREH


Bogastvo tale striček bi lahko užival,
če z vsemi svojimi iglami bi šival.
Tako pa kje na toplem celo zimo spi,
in se šele spomladi znova prebudi. JEŽ



Drevo se imenuje enako kakor plod,
ki nam pečen jeseni diši od vsepovsod. KOSTANJ



Lahko jo zamrzuješ, kuhaš z njo obaro,
ob hudi vročini pa spremeni se v paro. VODA



Brenči, nabira slad, vendar osa ni,
če jo primeš, v koži želo ti pusti. ČEBELA



Če ga nazaj prebereš, dobiš besedo ris;
z mleka je in luknjast – tak je njegov opis. SIR



Prinaša nam pošiljke, pisma in revije,
pes nanj laja, ko k nabiralniku zavije. POŠTAR



Jajca daje in petelin je njen mož.
Kdo je ta žival? Nič lažjega: _ _ _ _ _!KOKOŠ

RAZISKOVALNICA – USTVARJALNICA – IGRALNICA
Primeri
Slane ledene kocke: https://www.youtube.com/watch?v=kpzBSyBr24A











USTVARJANJE z naravnim materialom https://www.civcav.si/naravni-bozicni-okraski/
Delamo okraske za novoletno jelko
Izdelamo praznične pogrinjke
Okrasimo stanovanje
Risanje s tempero ali lepljivo barvo za steklo (pazimo, da se odstrani) na okna
Slikanje s palčkami za ušesa, s prsti, zamaški… odtisi dlani, stopal…
IZDELAMO LEDENE OKRASKE (1cm vode natočimo v pvc lončke in dodamo vrvico.
Vse postavimo v zmrzovalnik ali na prosto (če je vsaj -4°C), lahko dodamo različne
barve (tempera, tuš, vodene barve in opazujemo, kateri okrasek se bo prej stopil)
PEKA PIŠKOTOV
IZDELAVA PRAŠIČKOV ALI DETELJIC ZA SREČO IZ SLANEGA TESTA (300 g moke
(gladka, bela), 300 g soli, 2 dl vode, 1 žlica olja, po želji dodajte barve (tempera, tuš,
jedilne barve, bleščice)









IZDELAVA PTIČJE POGAČE (potrebujemo: različna semena, kokosovo maslo,
modelčke za piškote in slamico, ki jo potopimo na sredino, da nastane luknjica. Ko se
masa strdi, odstranimo slamico in modelček in zavežemo vrvico in obesimo na vejo).
IZDELAVA IGRE: iz PVC lončkov naredimo snežake (narišemo oči, korenje ipd.) in jih
postavimo v npr. piramido, naredimo kepo iz papirja in ciljamo snežake s kepo.
Sprehod v gozd, sprehod z opazovanjem narave…
Opazujemo spremembe v naravi (snežinke, led… agregatna stanja vode).
Štejemo predmete, poimenujemo oblike, barve, opisujemo, primerjamo, urejamo…
Ristanc v sobi - narišemo ristanc s pomočjo ličarskega ali barvnega izolacijskega traku
(pazimo, da ne pušča lepila).

RAZNE DEJAVNOSTI V ČASU, KO SMO DOMA
1.

PRIPRAVA SLANEGA TESTA:

2 SKODELICI SOLI
2 SKODELICI MOKE
1 SKODELICA VODE
Po želji lahko dodate tudi barvilo, tempera barve …
2. Povezava do izdelave domače igrače. Utrjevanje barv, prepoznavanje in povezovanje
barv.
https://fb.watch/2a_ApUFC8w/
3.

Povezava do pesmi o zimi in dedku Mrazu

https://www.youtube.com/playlist?list=OLAK5uy_nZdh9PAap5imgvZVWSFyttdrHzn_4SMEo
&fbclid=IwAR08Y6PGuH-_jg3Zp8L1_bpVzdiw8thAe7HNez7Iglf82J2sfXgtCIABnBM
4.

Urjenje fine motorike:

5.

Ustvarjanje

s

palčkami

za

ušesa:

Motive najdete na strani pinterest.
https://www.pinterest.com/pin/92183123611841018/
6.

Odlične ideje za igro s starši:

https://www.facebook.com/creativediy102/videos/1015564718869579
7.

Igra za razvoj samokontrole, čakanje na vrsto, natančnost, udariti ravno prav

Dve vrečki za smeti napihnete, škatlo postavite na sredino, namesto žogic

lahko uporabite tudi limone, fižol, frnikole …

8. Kamišibaj predstava BABICA ZIMA
https://www.youtube.com/watch?v=pHbev7gZCc0&feature=share&fbclid=IwAR1VbmIQXRCz
pKCUCHa_EjpIGjO-3Of66AQrX31U37FEVOTbQQYt0e4OgE
9. Reši ujeto žival, urjenje v fini motoriki, dejavnost lahko povežemo z naravoslovjem, s
pogovorom o živalih …

10. Reciklaža odpadnih plastenk
https://www.facebook.com/mothercould/videos/335715654386014
POTREBUJEŠ:
- Prazna steklenica za vodo
- Gobica
- vroče lepilo
- Barva
- Voda
NAVODILA:










Odložite prazno plastenko za vodo in izsledite zgornji del na gobici
Prestavite krožni izris
Danes malo barve do prazne steklenice za vodo
Barvo malo razredčite z vodo
Položite steklenico in dobro pretresite
Odložite steklenico, očistite notranje platišče in nanesite vroče lepilo na
notranjost
Hitro vstavite izrezano gobico in poskrbite, da boste delček gobice pustili zunaj
Poskrbite gobico na steklenico s plastjo vročega lepila okoli platišča
Steklenico obrnite na glavo in žigosajte papir. Ko je enkrat popolnoma prekrita
z barvo, je pikica pripravljena za uporabo.

Da me shranite za kasneje ali ponovno napolnite, preprosto odstranite gobico in lepilo okoli
nje. Daj kapo gor, da prihraniš še za en dan. Preden ponovno nanesete gobico, obvezno
pretresite steklenico in očistite, da se lepilo dobro prilepi.
Reciklaža starih gobic

9.

https://www.facebook.com/mothercould/videos/997921507387713
Za uporabo starih gobic jih namakajte v vodi in dajte v mikrovalovno pečico za 1-2 min, pustite,
da se posušijo in ste pripravljeni narediti čopiče za gobice.
POTREBUJEŠ:
- Gobice
- pisalo
- Škarje
- Nož
- vroče lepilo
- Palice za lučke
NAVODILA:





Postavi obliko na gobico.
Z nožem naredite mesto v središču oblike. Dovolj globoko, da vstaviš konico palčke za
lučke.
Polovično palčko preložite na pol in na konico dodajte vroče lepilo. Vstavite ga v mesto
v središču oblike.
Položite gobico v barvo in žig na papir.
Izdelava tematskih igralnih valjčkov

10.

https://www.facebook.com/mothercould/videos/219090096284957
Namesto uporabe toaletnega papirja ali rolice papirnate brisače uporabite rolo iz paketa
aluminijaste folije. Rolice v stvareh, kot so alu folija, plastični ovoj in pergamentni papir, so
nekoliko debelejše, da se lažje valjajo po igralnem testu brez škripanja.
POTREBUJEŠ:
- Močna papirnata rola
- vroče lepilo
NAVODILA:




Pogled pištole za vroče lepilo
Izberite vzorec, ki ga želite izdelati in ga dodajte debelo plast papirnate rolice
Valjček povaljajte v testo ali plastelin, da vidite vzorec.

ZA NAJMLAJŠE

1. Sneg v vedru

Košček snežne odeje si lahko prinesete kar domov, lahko pa se igrate tudi na prostem.
1. V vedro naberete sneg in vanj skrijete predmete (zaradi varnosti je velikost skritih predmetov
odvisna od starosti otroka: mlajši otroci – večji predmeti, starejši otroci – manjši predmeti,
perlice).
2. Otroku ponudite kuhalnico ali žlico, s katero bo odkopaval sneg in poskušal poiskati skrite
igrače, »dragulje«.
3. Otrok lahko sestavi tudi miniaturnega sneženega moža.

2. Slane slike

Slane slike imajo prav čaroben učinek. Barva se ob stiku s soljo širi in »potuje« po slanih
poteh.
1.

Na risalni list z belim tekočim lepilom narišite sliko, preproste vzorce ali risbo.

2.

Po celotni sliki se potresite sol.

3.

Počakati je potrebno, da se lepilo posuši, nato odvečno sol otresite z lista.

4.

S čopičem in vodenimi barvicami se motiv obarva tako, da na sol kanete le nekaj vodene
barve ali pa nežno prislonite čopič ob sliko.

3. Storž kot mini novoletna smrečica

Mini novoletna smrečica kot okras
1.

Z zeleno tempera barvo pobarvajte storž, z belo pa robove (videz snega)

2.

Ko se barva posuši smrečico okrasite: prilepite koščke barvnega, svetlečega papirja, perlice,
…

3.

Za podstavek uporabite majhen glinen lonček, lahko pa ga z nekaj modelirne mase ali
slanega testa izdelate sami.

4. Preskakovanje luž: veselje v gibanju, gibalni razvoj
Otroci lahko prave luže preskakujejo zunaj. V zaprtem prostoru pa lahko preskakujejo »luže«,
ki jih naredijo sami ali z vašo pomočjo (izrežejo iz papirja). »Luže« naj bodo postavljene na
tleh v primerni razdalji, ki naj bo prilagojena starosti otroka. Prav tako tudi število »luž«.

5. Uganke
Lonec in korenček in velik kup snega,
pa lahko napraviš sneženega …… (AŽOM).

Pozimi to gostišče mnogo ptic obišče.
Zrnja v njem obilo dobijo za kosilo. (ACIŠIH AJČITP)

OKRASKI IZ SLANEGA TESTA
Pripravite slano testo:
- 2 jogurtova lončka moke
- 2 jogurtova lončka soli
- 1 jogurtov lonček vode
Vse skupaj dobro premešajte in dobite super zmes za ustvarjanje.
Pripravite modelčke za piškote in veselo na delo. Če v modelčku ni luknje, jo ne pozabite
narediti sami, da boste lahko skoznjo dali trakec in okrasek obesili.
Okraske lahko tudi pobarvate. Izdelkov ne pečemo, pustimo, da se posušijo.

Nekaj primerov

RECEPT ZA SNEŽNE KEPE Z OREHI IN POMARANČO

Pa še nekaj idej za praznično branje z otroki

Ker nam je letos epidemija preprečila tudi izvedbo Cici vesele šole, pripenjam
povezavo do ciciveselošolskih strani, kjer se v reševanju lahko preizkusite doma.
Ogledate si lahko:
 novembrsko Cici Veselo šolo o možganih z zanimivim izborom knjig za najmlajše,
 decembrsko Cici Veselo šolo o našem glavnem mestu,
 spodbude športne pedagoginje za zimske aktivnosti.

Prijetno reševanje!

Ideje za ustvarjanje ne
1.

Izdelave enostavnih prazničnih latern.

Za aktivnost potrebujete:
steklene kozarčke
belo tempero ali akrilne barve
čopič
lak
bleščice







Potek aktivnosti:
Otrokom ponudite belo tempero, čopič in steklen kozarec. S tempero poslikajo kozarec po svojih
željah. V kolikor boste za slikanje po kozarcu uporabili tempero, je potrebno laterne prelakirati z
akrilnim lakom, saj se tempera drugače odlušči. Medtem ko se lak suši, lahko laterne okrasimo z
bleščicami.
Izdelava ptičjih pogač

2.

potrebujemo semena in kokosovo maslo. Kokosovo maslo segrejemo in vmešamo semena. Maso
lahko prenesemo v modelčke za piškote, v sredini postavimo slamico, da nastane luknjica za vrvico
s katero bomo obesili pogače na drevo. Modelčke z maso je potrebno nekaj ur hladiti v hladilniku.
3.

Umetni sneg za igro

Potrebujemo:



sodo bikarbono
balzam za lase
Sodo bikarbono, v razmerju 3:0,5 zmešajte z balzamom (npr. 3 skodelice bikarbone in 0,5
skodelice balzama). Vse skupaj dobro pregenetemo in že lahko oblikujemo snežake.

4.

Barvanje snega z vodenimi barvami

Otrokom zunaj na snegu ponudimo vodene barvice in čopiče.

