RADOST

0-3

4 do 5 otrok v
do 5 skupinah

HODIMO SKUPAJ

45 minut

Namen dejavnosti je:
- da otroci prepoznavajo in spoštujejo želje drugih
- da otroci razvijejo razumevanje in vrednotenje, da lahko s skupnimi močmi in sodelovanjem
dosežemo nek cilj,
- da otroci med ustvarjanjem razvijajo svoje gibalno motoriko oz. ročne spretnosti.

karton
ﬁžol in leča
čipka
koščki različnega barvnega blaga
stiropor
drug material, ki je primeren za polnjenje cvetnih listov iz kartona

Priprava
Preden izpeljemo dejavnost, si vnaprej pripravimo pet večjih cvetlic (središče in cvetni listi) iz
kartona.
Vsaka cvetlica naj ima en cvetni list manj, kot je otrok v skupini, na primer: v skupini je pet otrok,
zato skupina dobi cvetlico, ki ima štiri cvetne liste.
Ko imamo skupine oblikovane in cvetlice pripravljene, jim pritrdimo cvetne liste na središče.
Prvi korak
Otroke razdelimo v skupine po pet članov in jim razdelimo cvetlice s štirimi cvetnimi listi. Ostali
material, s katerim bodo polnili cvetne liste, pa pustimo ločeno na drugi mizi.
Drugi korak
Otrokom pojasnimo, da je njihova naloga, da cvetne liste zapolnijo z materiali (blago, barvni papir, leča ipd.), ki so na voljo na drugi mizi. Pri tem pa si lahko vsak izbere svoj material, vendar
morajo pri tem paziti, da en cvetni list lahko vsebuje največ dva različna materiala. Namen te dejavnosti je, da otroke spodbudimo k pogovoru in dogovoru, če bi nastopila situacija, kjer bi izbali
tri ali več materialov za en cvetni list.
Tretji korak
Z otroci se kratko sprehodimo med vsemi cvetlicami in razpravljamo, o tem ali so se uspeli dogovoriti o materialih in kaj so naredili, da jim je uspelo.
Namigi
Ob sami dejavnosti bodimo ves čas pozorni tudi na to, da otroci materialov ne nosijo v usta.
Kot vzgojitelj lahko posežemo v proces polnjenja cvetnih listov, če opazimo, da se otroci sami ne
uspejo dogovoriti.
Če želimo, lahko materiale na cvetne liste tudi prilepimo, vendar to moramo storiti mi sami oz.
naši pomočniki. Ob koncu lahko cvetlice postavimo na razstavo.

