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ODGOJITELJICE: VESNA ŠEREMET I DANIRA CUVAJ

Aktivnosti u skupini Sovice

U našoj skupini je uvijek veselo i zaigrano, ali i radno. Sve nas zanima i sve želimo istražiti, a
prateći interese, naše vrijedne tete nam izradom didaktike i poticaja omogućuju bogato
materijalno okruženje i ugodnu svakodnevicu u vrtiću.
Počeli smo pedagošku godinu s nekoliko novih prijatelja u skupini. Ispočetka je bilo malo
suza i tuge za roditeljima, ali uskoro smo svi shvatili kako nam je lijepo u vrtiću i koliko toga
uvijek ima za igru!
Kroz svoje aktivnosti i djelovanja razvijali smo sve svoje mogućnosti.
Tako smo istraživali plodove koje nam je donijela teta jesen, kroz vaganje kestena, opipom,
kao i šetnjom i raznim igrama u lišću. Istraživali smo hodom taktilnu stazu, ubacivali loptice
kroz novoizrađene instalacije, istraživali kosinu, što je puno, a što malo, mijesili tijesto,
ubacivali čepove u kutiju – punili i praznili, prvi put se susreli s lijepljenjem kolaža na
površinu, spajali i pridruživali geometrijske likove na plakat, provlačili se kroz novi prolaz
između kutića, kao i sve više sudjelovali u simboličkim igrama, kao npr. kuhanju čaja za naše
prijatelje.
Također smo uz razgovor i druženje, pa i poneki slatkiš, obilježili blagdane- dan Svetog
Nikole, palili adventske svijeće do Božića, sijali pšenicu.
Trganjem i gužvanjem papirića razvijali smo motoriku ruke, ali i izrađivali pahuljice za našu
sobu.
Naše tete izradile su nam novi taktilni plakat koji smo rado dodirivali, te istraživali i
imenovali materijale na njemu.
Veliki interes imamo za slikanjem temperama, te smo prstićima oslikavali ukrase za našu
sobu – zimske boriće, te uz pomoć kista i čizmice.
A najviše nas veseli ples i pokret!
Svakodnevno smo plesali u paru ili krugu prijatelja na prigodne, zimske i blagdanske
pjesmice, te smo postali i pravi mali sportaši – vježbali smo u sobici, na travi ili dvorani.
Prije samog Božića posjetio nas je Djed Mraz i donio nam punu kutiju poklona. Jako smo im
se razveselili i sada u našoj sobici imamo nove, prekrasne igračke.
U centru kuhinje imamo novo voće i povrće s kojim se igramo i vozimo ih do naše tržnice u
novim kolicima.
U glazbenom kutiću istražujemo zvuk i sviramo na glazbenom zidu.
Po sobici volimo vući i novog konjića, te na taj način učimo čekati na svoj red za igru, kao i
podijeliti igračku s prijateljima.
Na poklon smo dobili i nove drvene elemente s pijeskom u boji, koje rado istražujemo,
baratamo, imenujemo oblike.
Kroz sve dnevne i tjedne aktivnosti razvijali smo osjećaj za suradnju, dijeljenje, igru s drugom

djecom, kao i učili što je to osamostaljivanje kroz mnoge dnevne situacije.
Veselimo se svakom novom danu i svim novim aktivnostima!

