PROSINAC U OBJEKTU LIVADA
1. PROSINAC, VEČER MATEMATIKE
Ovaj veseo mjesec, pun nade i iščekivanja započeli smo kroz
zajedničku igru i druženje roditelja i djece tijekom Večeri
matematike koja se u našem vrtiću odvijala 1.12. između
17.00 i 18.00 sati. Kroz raznolike aktivnosti i igre pokazali
smo da matematika može biti zabavna. Sudjelovale su
skupine Krijesnice, Vrapčići i Lavići.

ADVENTSKA ZBIVANJA
Kroz svečanu atmosferu i brojna adventska zbivanja u
odgojnim skupinama dijete stječe dragocjena iskustva
emocionalne povezanosti i zajedništva, ojačava osjećaje
sigurnosti i pripadanja.
Sam uvod u advent u skupinama odvija se izradom adventskih
vjenčića, a djeca uvijek rado sudjeluju u prikupljanju raznih
prirodnih materijala (u šetnji, na livadi), te u samoj izradi.
Posebni trenuci paljenja svjećica svakog ponedjeljka unose
duh zajedništva i iščekivanja, uz poruku da svjetlo pobjeđuje
tamu.

Dijete teško usvaja vremenske intervale i njihovu procjenu,
no ono ga najbrže spoznaje u svakodnevnom iskustvu. Stoga
odgajatelji nastoje na što zorniji način približiti djetetu
vrijeme u iščekivanju (kada dolazi onaj veliki dana kada se
kiti bor i dobivaju pokloni), to odbrojavanje nalazi se na
adventskom kalendaru.

Sveti Niko svijetom šeta…
Na dan Svetog Nikole, kada se djeca najviše vesele darovima
koji ih ujutro čekaju u čistim čizmicama, naša vrtićka baka,
teta Štefica ispričala nam je priču o Svetom Nikoli.

Večer smo proveli na veseloj priredbi u organizaciji Grada i
Vrtića uživajući u nastupima djece koja su dočekala Sv.
Nikolu.

Sijanje pšenice
Na dan Svete Barbare ili Svete Lucije sije se pšenica. Kroz
tu aktivnost dijete učimo spoznaji da sve što počinje,
počinje kao maleno (da bi dijete odraslo i razvilo sve što u
sebi nosi, treba ljubav i brigu svojih roditelja, svojih bližnjih
koji će ga voljeti, dati mu snage da raste i napreduje, čuvati
ga i štititi). Djeca ponosno i radosno svakodnevno brinu se o
svojim posudicama. Uživaju u promatranju kako je iz malenih
zrnaca iznikla velika pšenica, te ih još ponosnije nose kućama.

Zajedničko kićenje bora

Posebno nam je veslo bilo kada smo zajedničkim snagama
okitili naš bor u dvorani koji nas svojim svjetlucanjem
uveseljava svaki dan.
U adventskom periodu pripremamo i mnoge božićne
ukrase. Koristimo ih za uređenje naših soba, prostora vrtića,
prodajni sajam ili kao poklon našim obiteljima. Izrađujemo i
čestitke, ogrlice, razne ukrasne kuglice, kolačiće....

Predstava za djecu Audicija za djeda Mraza
Bili smo i na predstavi „Audicija za djeda Mraza“, te se
uvjerili da je djedica zdrav i da će pokloni stići na vrijeme.

Rituali zajedničkog pjevanja božićnih pjesama, te drugih
pjesama o ljubavi, sreći i prijateljstvu doprinosi osjećaju
ugode,
povezanosti
i
radosnog
iščekivanja.
Bilo
instrumentalnom glazbom ili prekrasnim dječjim glasovima
uživamo u stvaranju blagdanskog ozračja.
Slikovnice i priče koje čitamo: Priča o Nikoli , Polje
milosrđa, Murko na snijegu , Najbogatiji vrabac na svijetu,
Zvjezdani taliri, Djevojčica sa šibicama, Petra se priprema
za Božić, Priča o tri snjegovića, Božićni snjegović, Jedna
snježna noć, Božićne Snjegopriče.

Četiri svijeće gore polako.
Ako dobro poslušaš čut će se kako razgovaraju.
Prva kaže: ”Ja sam MIR! Nitko ne može sačuvati moje
svijetlo. Ja mislim da ću se ugasiti.” Njezin plamen postade
manji i manji i konačno se svijeća ugasi.
Druga kaže: ”Ja sam POVJERENJE! Ja se najbrže gubim
tako da nema smisla da dalje gorim.” Kad to reče lagani
vjetrić puhnu i svijeća se ugasi.
Treća svijeća kaže: ”Ja sam LJUBAV! Nemam više snage.
Ljudi me ignoriraju ne shvaćajući koliko sam važna. Zaborave
čak voljeti one koji su im najbliži.”… i tako se ugasi i treća
svijeća.
Tada dođe jedno dijete i vidi, da tri svijeće više ne gore.
”Jao, pa zašto više ne gorite?” Dijete se rastuži…
Onda reče četvrta svijeća: ”Ne boj se, dok ja gorim možemo
sve ostale svijeće opet upaliti. Ja sam NADA!”
Sa sjajnim očima dijete uzme svijeću nade i upali ostale tri.
Nek plamen nade ostane uvijek s nama …
…. Tako ćemo zauvijek očuvati povjerenje, mir i ljubav!

Sve najljepše za Božić i Novu Godinu žele
Vam djeca i djelatnici objekta Livada!

