VESELI DECEMBER 2015
V VRTCU IVANA GLINŠKA MARIBOR
ENOTA: GLEDAIŠKA
SKUPINA ŽABICE:
 9.12.2015 - popoldansko srečanje s starši ( izdelovanje dekoracijo za okrasitev igralnice)
 10.12.2015 - srečanje z babicami in dedki, na delavnici bomo izdelovali okraske za smreko in jo okrasili.
 Vsakodnevno odpiranje vrečk presenečenja
 15.12.15 – obisk dedka Mraza
SKUPINA MRAVLJICE:
 15.12.2015 – obisk dedka Mraza
 Vsakodnevno odpiranje škratkovih vrečk presenečenj (pripravijo starši)
 ustvarjalna delavnica z babicami (Izdelovanje aranžmajev) 11.12.2015
 zimsko srečanje – sankanje na snegu (Pohorje)
 sodelovanje v projektu Božiček za en dan

SKUPINA BIBE:
 8.12.2015 od 9.30-11.00 ure, srečanje z babicami in dedki
 Krasitev igralnice in hodnika do prihoda dedka Mraza,
 Dedek Mraz 15.12.15,
 Vsakodnevno odpiranje paketkov presenečenja,
 Dramatizacija Trije snežaki,
 Čajanka pri Bibah.

SKUPINA VEVERICE:
 ogled okrašenega mesta
 1. Obisk v Pionirski knjižnici Rotovž (2.12.15)
 delavnica z babicami in dedki (3.12.15)
 koncert s flavto(11.12.15)
 koncert z violino (10.12.15)
 skupine se predstavimo ob čajanki I. nadstropja (17.12.15)
 palačinka party in zabava I. nadstropje (18.12.15)
 krasitev novoletne jelke
 izdelava voščilnic
 poslušanje pravljic-prazničnih in praznične glasbe
 igralni dan brez igrač
 ogled kratkega risanega filma »jelenček Rudolf«
 pekarna pri veverici Mici, 9.12.2015
 obisk dedka Mraza 15.12.15

SKUPINA ŽOGE:















odpiranje vrečk presenečenja
obisk dedka mraza (15.12.2015)
delavnice z babicami in dedki (3.12.15 in 4.12.15)
koncert s flavto (11.12.15)
koncert z violino (10.12.15)
brata Malek, predstavitev pravljic (14.12.2015)
skupine se predstavimo ob čajanki I. nadstropja (17.12.15)
palačinka party in zabava I. nadstropje (18.12.15)
iskanje in srečanje z dedkom Mrazom pri Treh ribnikih (še ni določen
datum)
krasitev novoletne jelke in urejanje dekoracije od 7.12.15 naprej
prepevanje, poslušanje prazničnih pesmi, glasbe
pravljična ura v knjigarni MK (8.12.2015)
poslušanje pravljic
ogled kratkega risanega filma »jelenček Rudolf«

SKUPINA MIŠKE
 obisk dedka Mraza (15.12.2015)
 delavnice z babicami in dedki (3.12.15), krasitev novoletne jelke
 koncert s flavto(11.12.15)
 koncert z violino (10.12.15)
 skupine se predstavimo ob čajanki I. nadstropja (17.12.15)
 palačinka party in zabava I. nadstropje (18.12.15)
 ogled kratkega risanega filma »jelenček Rudolf«

SKUPINA RIBICE:
 obisk Dedka Mraza (15.12.2015),
 delavnice z babicami in dedki (11.12.2015),
 okrasitev igralnice in hodnika z izdelki iz vrečk presenečenja
 udeležba na bazarju osnovne šole

SKUPINA MUCE:
 obisk dedka Mraza 15.12.2015
 srečanje z babicami in dedki 07.12.2015
 Peka keksov 4.12.2015
 okraševanje igralnice
 violinski koncert
 pohod z lučkami 10.12.2015 ob 17.uri
 delavnica z gospo Katrašnik

SKUPINA ČEBELICE:







2. 12. delavnica izdelovanja naravnega mila
3. 12. PRAVLJIČNA URA - HANINA BOŽIČNA ŽELA (spodbujanje nematerialnih vrednot) z likovno poustvarjalno delavnico
4. 12. pohod na piramido + izdelovanje okraskov iz slanega testa
10. 12. KREATIVNE DELAVNICE Z BABICAMI
15. 12. DEDEK MRAZ
Vsakodnevno odpiranje paketov presenečenja

