Ne pozabi:
Kadarkoli greš ven na sprehod, si moraš ob prihodu domov najprej umiti roke s
toplo vodo in milom.
Igra LETI, LETI

Ta igra je namenjena preganjanju časa pri kateri potrebujemo pozornost in hitra
odzivanja na znake ali besede. Za vsako napako se plača kazen.
Otroci se posedejo okoli mize in na rob mize predse položijo kazalca desne in leve
roke. Vodja igrice (npr. starš) tapka po mizi in poje LE-TI, LE-TI, LE-TI, … ,
njegova kazalca pa se izmenično dvigata in spuščata. Ostali otroci tapkajo za njim
in poskušajo biti čim bolj pozorni. Naenkrat vodja reče LE-TI, LE-TI, KONJ LE-TI in
dvigne svoja kazalca visoko v zrak. Tisti, ki so bili pozorni ga seveda niso
posnemali in so pustili kazalce ležati na mizi (saj konj ne leti), tisti pa, ki so ga
posnemali morajo plačati kazen kot na primer narediti deset počepov ali trikrat teči
okoli hiše ali pomiti posodo.

OPAZUJ NARAVO IN JI PRISLUHNI
20. 3. je bil prvi pomladni dan!
Predlagamo, da greste na sprehod v bližnji gozd in poiščete čim več
spomladanskih cvetlic. Poskušajte določiti, katere cvetlice opazite in seznam
napišite na list. Poskusite kakšno tudi narisati. Pri določanju si lahko pomagate z
uporabo interneta (če imate dostop) ali pa za pomoč prosite ostale družinske
člane. Opozarjamo vas, da je večina cvetlic zaščitenih, zato jih le opazujte in
ne trgajte!
Med opazovanjem cvetlic se ustavite in v tišini poslušajte zvoke v naravi (5 minut).
Zapišite, kaj slišite.

SPOMLADANSKI ŠOPEK
Naberite šopek spomladanskih rožic, ki jih najdete na najbližjem travniku in tako
prinesite pomlad tudi v svoj dom.
Šopki pa ne smejo biti preveliki. Par cvetkov lahko naredi že lep šopek, ki lahko
razveseli mamico za materinski dan.

Igra NAJ KOCKA ODLOČI
Ker ne smemo pozabiti na gibanje in je dobro, da se razgibamo, se lahko poigrate
tudi z metanjem kocke. Kdo bo česa naredil več? Kaj pravi kocka?

