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KAKO LOPTICE PROVODE ZIMSKE DANE
Nakon Božićnih i novogodišnjih praznika djeca su sve učestalije ispitivala o zimi i snijegu.
Prisjećala su se iskustava od prošle zime i snjegovića koje su radila te su se dosjetili da bi mogli
napraviti snjegovića od papira kada već nema snijega. Kako su djeca predložila, tako smo i
učinili, Gospon Mrzli sada krasi našu sobu dnevnog boravka.

Kako snijega vani još nije bilo, a interes je i dalje
bio velik odlučili smo oformiti kutić zime. Kutić
smo obogatili slikama koje su djeca naslikala,
vatom i snjegovićima pomoću kojih smo vježbali
pincetni hvat, igluom i stiropornim kvadrima
kojima smo pokušavali sagraditi manji iglu i tako
otkrivali statiku.

Kutić zime ne bi bio potpun kada ne bi
imao još ponekog snjegovića pa smo
izradili magnetnog snjegovića i otkrivali
kako funkcionira magnet – ''zalijepi'' se
na metalnu ploču, ali ne i na spužvu. Da
bi zadovolji dječju potrebu za kretanjem
i pokretnom igrom, jedno jutro marljivo
smo radili i izradili snjegovića s dvije
rupe, jednom na trbuhu u koju smo
ubacivali loptice od izgužvanog papira
rukom, a drugu na dnu u koju smo
loptice ubacivali golf palicom i tako
vježbali preciznost.

Pomoću plakata smo se prisjetili što smo
naučili još prošle godine – kako se zimi
oblačimo. Ove godine je puno djece iz
skupine išlo na klizanje pa smo na plakat
dodali i zimske sportove koji su nam bliski i
poznati kao i vremenske prilike zimi koje su
konačno zavladale.

Dan kada smo promatrali led vrlo brzo nam je
prošao, otkrivali smo hoće li se led brže
otopiti ako ga pospemo šećerom ili solju, manji ili veći komad leda i hoće li se led brže otopiti
na sobnoj temperaturi ili na radijatoru. Naravno, led smo istraživali i dodirom.

U ovoj našoj zimskoj priči svoje mjesto su pronašle i papirnate pahuljice pomoći kojih smo
vježbali rezati škaricama i služiti se ljepilom.

Vani je pao snijeg kojeg smo iskoristili za vrijeme boravka na zraku izrađujući snjegovića,
grudajući se, a neka djeca su lopaticama očistila stazu ispred naše terase i tako obogatila svoje
radne i praktične vještine.

Savladali smo pjesmicu ''Padaj, padaj
snježiću'', a recitacijom ''Snjegović''
predstavili smo se ostalim skupinama
našeg vrtića za vrijeme maškara.

Pogađate što smo bili za maškare? – snjegovići, naravno!

