Predšolski oddelki s prilagojenim programom
Razvijanje fine motorike - kaj lahko počnemo tudi
doma….

Makaroni na vrvici:
Potrebujete: več kosov različno debele vrvice, dolge približno 50 cm, škatlo makaronov
Vzemite makaron in ga nanizajte na vrvico. Okoli njega zavozlajte vrvico, da drugi makaroni
ne morejo zdrsniti z vrvice.

Otroku lahko pomagate, tako da vodite njegove roke.
Risanje z vodo:
Potrebujete: čopič primerne debeline, ki ga lahko otrok uspešno drži, vedro z ročajem
Otroku pokažite, kako lahko riše po različnih površinah z vodo (ne samo po papirju). Pobarva
lahko drevo, kakšno steno, barva po mizi, po ograji, ipd.
Štampiljke iz krompirja:
Potrebujete: nekaj krompirjev, časopisni papir, različne barve, plitve pladnje, nož, velike liste
papirja
Krompir operite in obrišite. Na pladenj iztisnite barve. Krompir prerežite na pol in pokažite, kako lahko polovico krompirja namočimo v barvo in odtisnemo na papir.
Poskušajmo čim bolj zapolniti papir z različnimi barvami. Če otrok ne zmore sam, ga vodimo
in opisujemo dogajanje (imena barv ipd..)
Prstne igrice z rokavicami:
Potrebujete: stare rokavice, ki jih več ne potrebujete
Rokavice na prste si nataknite na roko. Odrežite vrh vsakega prsta, da blazinice prstov pogledajo ven. Skrivajte in imenujte posamezne prste.
Tudi otroku nataknite rokavice. Naj vas poskuša posnemati, skrije npr. samo palec, nato kazalec, nato vse prste v pest. Na blazinice prstov lahko narišete tudi oči in obraz.
Izvedete lahko tudi tole izštevanko:

Kozarci z navoji – različna odpadna embalaža:
Potrebujete: kozarce od krem, različne škatle, plastenke z navoji,
drobne predmete (lahko iz kinder jajčk), ki gredo v škatle
Otroku v večjo škatlo nastavite različne navedene kozarčke. Pomembno je, da je vsa embalaža različna. Večja, manjša škatlica z
večjim ali manjšim navojem. Otrok jih odvija in navija, prelaga, nato pa v posodice skriva različne drobne predmete. Igro lahko nadgradite tako, da vi otroku ali otrok vam skrije določen predmet v
posodo, skupaj ga iščete.
Polnjenje, praznjenje večjih posod:
Potrebujete: embalažo od mehčalca, gela za pranje perila, makarone, slamice, klupice
V večjo škatlo otrok namešča makarone, klupice ali slamice. Vsebino lahko presipava iz ene
posode v drugo.
Prelivanje/iztiskanje tekočine iz gobice:
Potrebujete: dve večji posodi, gobico za pomivanje posode
Ena posoda je polna z vodo, druga prazna. Otrok namoči gobico v vodo, nato gobico prenese
do druge posode, kjer iztisne vodo. Tako poskuša prenesti količino vode iz prve v drugo posodo.
Predmeti v pesku:
Potrebujete: večjo škatlo (pladenj) z robom, pesek, mivko, proseno kašo, riž, avtomobilčke.
V posodo nasipajte material, ki ga imate na voljo. Na eni strani ga naj bo več kot na drugi polovici. S pomočjo igre z avtomobilčki potiskajte material iz ene polovice na drugo. Naredite otočke in ceste, kjer otrok vijuga, pelje čez, skozi ipd…

Pripravila: Tatjana Visočnik, prof. def.
Povzeto tudi po: Maja Pitamic: Otroške igre, zabavne dejavnosti za otroke po metodi Montessori
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