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Marec: Matematika na igrišču. Učili so se štetja do 10 in spoznavali števnike preko igranja preprostih gibalnih iger – tvorili so različne
oblike (krog, vrsta, kolona, gruča…) in ob tem upoštevali podano število (v glasovni in slikovni obliki).



Marec – Igrišče lahko uporabimo kot zunanjo telovadnico, kjer so otroci razvijali svoje grobo motorične
sposobnosti – premagovanje ovir s plazenjem, plezanjem, krepitev ravnotežje (hoja po vrvi in robniku)…



Marec – Čas je za igre z žogo, ki izboljšajo otrokove motorične sposobnosti, koordinacijo roka-oko
in časovno uskladitev gibov, kar so pomembni dejavniki v otrokovem gibalnem razvoju. Otroci so
se preizkusili v lovljenju žoge in igranju mini košarke in nogometa.



Marec – Malo dežja nas pa res
ne more ustaviti. Namesto
tega se raje igramo
matematiko z dežniki - otroci
so tvorili različne skupine z
enakimi ali različnimi barvami
dežnikov, pare deček/deklica
ali skupine deklic/dečkov…



Marec – Otroci so se učili pesem Palček David po NTC metodi (s simboli), nato pa še angleško pesem Seven little dwarfs (Sedem majhnih palčkov – po melodiji
Ten little Indians) in pri tem uporabili ročno narejene prstne lutke. Kasneje so nadaljevali pogovor o palčkih in njihovih domovanjih in otroci so si jih zaželeli
poiskati. Vzgojiteljici sta pripravili lov za palčki in otroci so morali slediti smerokazom, reševati različne miselne naloge in uganke, na koncu pa jim je le uspelo
– našli so majhnega lesenega palčka.



Marec – Otroci (1-2 leti stari) so se učili o spomladanskih cvetlicah, znanilcih pomladi – zvončku in trobentici. Opazovali so njihove dele,
barve in se naučili pesmi o teh dveh cvetlicah. Potem so cvetlice posadili na igrišču in jih zalili.



Marec – Vsak izmed otrok si je moral izbrati najbolj zanimivo drevo v gozdu, ga opazovati in narediti njegovo skico s svinčnikom, v vrtcu pa so ga nato
pobarvali s tempera barvami. Na igrišču so se otroci spremenili v drevesa (z joga pozami), v telovadnici (ker je bilo zunaj še premrzlo) pa so s pravljično jogo
in zgodbo Čarobno drevo vadili tudi druge joga asane – spremenili so se v veter, nevihto, težak sneg na vejah, pomlad, ptice na vejah, bližajoči se tornado,
poredne veverice, ki skačejo z veje na vejo…



Marec – Materinski dan –
Otroci so za svoje mamice
posejali sončnična semena v
papirnate kozarčke, ki so jih
okrasili. Nato so narisali
rastoče sončnice v okvirjeno
sliko z napisom: Mami,
hvala, ker mi pomagaš rasti.



Marec – Otroci so naredili veliko srce iz naravnega materiala za materinski dan v peskovniku na igrišču vrtca.



Marec – Po dolgi zimi je čas za urejanje vrtičkov (4 skupine najstarejših otrok imajo svoje majhne gredice), zato so otroci z vrtnimi orodji 
prekopali gredico in odstranili ves plevel in korenine. Opazili so deževnika na travi, zato so se odločili, da ga bodo dali na gredico, da jim bo 
pomagal rahljati zemljo (kar so se naučili iz knjig o vrtnarjenju, ki so si jih ogledali in angleški zgodbi Eddie, the earthworm (Eddie, deževnik)). 
Na koncu so posadili še narcise (skupaj z biorazgradljivm lončkom) in jih zalili.



Marec – Otroci so obiskali gozd, kjer so opazovali ptice in ptičja gnezda. Spoznavali so življenjski
krog ptic. Kasneje pa so nabrali naravni material, iz katerega so naredili svoja ptičja gnezda.



Marec – Velikonočni matematični lov za čokoladnimi jajčki na
igrišču – Otroci so morali poiskati drugo polovico jajčka (v rokah
so imeli polovico z določenim številom pik in so morali poiskati
drugo polovico jajca z ujemajočo številko). Ko so ga našli, so se
lahko posladkali s čokoladnim jajcem, ki je bilo prilepljeno na
drugi strani.

Kasneje pa so tekmovali v treh skupinah v igri Prenesi jajce na
žlici. Vsak izmed otrok je moral jajce iz stiroporja prenesti na žlici
do ciljne črte. Če mu je jajce padlo, je moral narediti 2 počepa,
preden je igro lahko nadaljeval. Skupina, ki je tekmo končala
prva, je zmagala.


