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April – Igre brez meja – Otroci so se razdelili v dve barvni skupini in so sami pripravili poligon z ovirami za igre brez meja. In igre so se
lahko začele – v rokah so morali nositi kozarec poln vode, medtem ko so hodili po vrvi, ki je bila položena na tleh. S tem so urili
ravnotežje in koordinacijo rok in nog. Nato so hodili po plastičnih kockah, nosili jajce na žlici in se splazili čez obroč. Na koncu pa so
morali s skirojem vijugati med stožci in na cilju dati svojemu prijatelju petko. Ostali člani skupine tekmovali na enak način, dokler niso
vsi člani skupine končali tekme. Otroci so uživali v premagovanju teh gibalnih nalog in v navijanju za svoje prijatelje.

April – Otroci so se preizkusili v poznavanju barv, zato sta jim vzgojiteljici pripravili barvni eksperiment. Otroci so morali nabrati nekaj zemlje v
bližnjem gozdu, ki so jo potem na igrišču stresli na plastično folijo. Zemljo so nato oblikovali v obliki vulkana in vanj postavili 6 plastičnih lončkov,
v katere so dali 1 žlico sode bikarbone in različne barve (rdečo, rumeno, oranžno, zeleno, modro in vijolično – barve mavrice). Dodali so malo vode
in belega kisa in vuuuuš – vulkan je izbruhnil v barvah mavrice.

April – Radi imamo matematiko – Cel
teden je bil posvečen številkam in
likom.
Podobno kot pri dejavnosti z dežniki
v dežju, so otroci morali tvoriti
različne skupine – s tremi otroki,
skupino dečkov in skupino deklic,
par deček in deklica in so morali
sami rešiti problem, če niso mogli
narediti prej omenjenih skupin ali
parov oz. če je kdo izmed otrok ostal
sam.
Učili pa so se tudi o geometrijskih
likih. Všeč jim je bila gibalna igra
Gibalni labirint likov, ki so se jo igrali
v igralnici, zato so svoj labirint s
kredami narisali tudi na igrišču na
asfaltu. Vsak otrok je nato moral
hoditi po določenem liku (krogu,
kvadratu,
pravokotniku,
trikotniku…) od začetka do cilja.

April – Dejavnosti za dan Zemlje – Otroci so se učili o
recikliranju odpadkov in s tem tudi papirja, zato so se
odločili, da bodo naredili svoj papir iz starega časopisa.
Časopis so raztrgali ali razrezali na majhne koščke, jih z malo
tople vode zmešali v mešalniku in izdelava novega papirja
se je lahko začela. Vsak otrok je naredil svoj kos papirja, na
katerega je z voščenkami narisal pomladne motive. Iz
preostanka časopisa so na koncu izdelali še okvir, ki so ga z
voščenkami pobarvali v poljubnih barvah.

April - Čas za vrtnarjenje – Otroci so posejali dve vrsti korenja in redkvico. Zaradi nizkih temperatur so
vrtiček prekrili s kopreno. Po enem tednu so kopreno odstranili in opazili, da so semena že vzkalila. S
kamni, na katere so z akrilnimi flomastri narisali zelenjavo, ki so jo posejali, so označili, kaj raste v vsaki
vrstici v vrtičku.

