VRATA IGRALNICE
Prvega septembra sta otroke v vrtcu čakali novi vzgojiteljici,
novi vrstniki in nova igralnica, skupina MAVRICE. Spoznavali
so barve, jih mešali in imeli na voljo mnogo didaktičnih
pripomočkov, s katerimi so barve tudi urili. Barv namreč niso
poznali vsi otroci.

V oktobru pa jih je nekega jutra na vratih
sprva čakal moder okvir. Otroci so ugibali
oziroma napovedovali, v kaj se bodo
preimenovali. Dejali so, da bodo: »
Oblački, je modro, nebo, snežinke, voda, morje, papir, okno, modra roža,
modre majice….« Ob naslednjem namigu, modri kapljici, se je njihovo
razmišljanje še bolj razvijalo : » Mi bomo morje, dež pada, luže, take
kapljice!« Uganili so, da se bodo imenovali skupina KAPLJICE. Otroci so se
igrali s kapalko ter spoznavali lastnosti vode. V naravi so iskali vodo
(potok, reka, luže, rosa, dež, sneg…). Obiskali smo gospo, ki nam je
predstavila vodnjak in njegov pomen v starih časih. V Renčah smo na
sprehodih našli mnogo vodnjakov.
Novembra so se otroci spremenili v GOZDNE OTROKE. Sprememba na vratih se je zgodila čez
noč in otroci so bili zjutraj navdušeni, presenečeni,
začudeni, ko so videli vrata. Otroci v naravo zelo radi
hodijo, radi tečejo ter srkajo vse okoli sebe. Vsak na
svoj način. Trudimo se, da smo vsak dan na svežem
zraku, da se veliko gibamo, da izvajamo dejavnosti na
atriju, na polju, v gozdu. Otrokovo znanje
nadgrajujemo z dejavnostmi, pri katerih otrok
uporablja vsa čutila, vzpodbujajmo zastavljanje
vprašanj o stvareh, ki jih zanimajo, napovedovanje kaj
se bo zgodilo, spodbujamo usmerjeno opazovanje ter
aktivno vlogo otroka.

Mesecu decembru primerno, so se otroci spremenili v
skupino DARIL.
»VSAK OTROK JE DARILO. TAK KOT JE.«, zato se veliko
pogovarjamo o stvareh, ki jih ni mogoče kupiti. O
sreči, veselju, medsebojni pomoči, sodelovanju,
prijaznosti, zadovoljstvu. Iz škatle/darila, ki ga imamo
v igralnici, večkrat vsak otrok vzame/dobi malo sreče,
zadovoljstva, veselja in še ni zmanjkalo. Vedno je
dovolj za vse.
Ideja s spreminjanjem imena skupine se je zaenkrat
izkazala za zelo dobro. Otroci se popolnoma
poistovetijo z imenom skupine in vsakega, ki jih
pokliče Mavrice opomnijo, da niso več Mavrice,
ampak Kapljice, Gozdni otroci in sedaj Darila.
Kmalu izveste, v kaj se bodo spremenili otroci v
januarju, februarju ….
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