VESELI DECEMBER 2015
V VRTCU IVANA GLINŠKA MARIBOR
ENOTA: GREGORČIČEVA -KREKOVA
SKUPINA »POLŽKI«:

Skupina bo izvajala dejavnosti na temo »Veseli december« v Palčkovi deželi«










od 1.12. do 14.12. 2015 – odpiranje paketkov presenečenja do prihoda dedka
Mraza, krasitev igralnice
2.12.2015 – druženje in delavnica z babicami in dedki;
4.12.2015 – krasitev novoletne jelke v skupini, rajanje;
8.12.2015 – pišemo želje dedku Mrazu, odnesemo pismo na pošto in si ogledamo
praznično mesto;
9.12.2015 – izdelava voščilnic;
10.12.2015 – ogled lutkovne predstave Janček Ježek ( dopoldan – otroci 3-6 let)
10.12.2015 – obisk UGM ( od 16. – 17. ure ( otroci 4-6 let);
14.12.2015 – prihod dedka Mraza,
ostale dejavnosti bomo izvajali dejavnosti po načrtovani temi.

SKUPINA »ZAJCI«:










18.11.2015 – delavnica s starši ( starši izdelajo individualno darilo za dedka Mraza- didaktična ur);
14.12.2015 – dedek Mraz v enoti
izdelava okraskov za babice, dedke in starše;
od 30.11. do 4.12.2015 –Teden odprtih vrat za babice, dedke, starše
10.12.2015 – lutkovna predstava
11.12.2015 – praznujemo rojstni dan z Nerodno Avguštino;
izdelava voščilnic, izdelava okraskov za novoletno jelko, okrasitev drevesa;
izdelava novoletne dekoracije;
naredimo si disko novoletno zabavo.

Skupina » MEDVEDI«
»Zima bo in prihaja dedek Mraz«


1.12.2015 – paketek presenečanja, ustvarjalna delavnica z krajšim nastopom in drobno pozornostjo z babicami in dedki ( 1. del); -izdelke
razstavimo na hodniku;












2.12.2015 – paketek presenečenja, ustvarjalna delavnica z krajšim nastopom in drobno pozornostjo z babicami in dedki ( 2. del); -izdelke
razstavimo na hodniku;
3.12.2015 – paketka presenečenja ( G. in M.L. praznujeta 6. rojstni dan), izdelujemo »venček želja skupine Medvedi in ga razstavimo na
hodniku), sadimo božično travo;
4.12. 2015 - odpiranje paketkov presenečenja, modeliranje iz Das mase – okraski za novoletno jelko;
7.8.2015 – odpiranje paketkov presenečenja, obisk v muzeju NOB z ustvarjalno delavnico;
8. In 9.12.2015 – krasitev novoletne jelke, odpiranje paketkov presenečenja, izdelava novoletnih čestitk, rajanje ob jelki,…
10.12.2015 – odpiranje paketkov presenečenja, ogled predstave v LGM » Janček Ježek«
11.12.2015 – odpiranje paketkov presenečenja, čajanka ob svečkah v skupini;
14.12.2015 – »Danes pride dedek Mraz«; -priprava svečanih pogrinjkov, program za dedka Mraza po izboru otrok, rajanje;
18.11.2015 –ustvarjalna delavnica s starši, kjer smo skupaj izdelali darila otrokom ob prihodu dedka Mraza ( okrasili smo škorenj iz blaga
in izdelali lutko iz rokavičke);
30.11.2015 – odpiranje paketkov presenečenja, praznovanje rojstnega dne (H.K.), igre iz »paketka«, pisanje pisem dedku Mrazu, krasitev
jelke v igralnici;

SKUPINA METULJI:




3.12.2015 – srečanje z babicami in dedki (ustvarjalna delavnica),



Otroci izdelujejo lahternice, čestitke za starše, darilca in izvajajo dejavnosti z medvedka presenečenja( plastelin, izdelava letal in metuljčkov, veliki
človek ne jezi se, petje pesmic, rajanje.... )









7.12. Sprehod in ogled praznično okrašenega mesta.




5.12.2015- okrasitev novoletne jelke, rajanje,
1.12.do 23.12. ob soju svečk v igralnici iščemo medvedka presenečenja z lanternico in pojemo pesmico Iščemo medvedka(J. Bitenca).
Presenečenja pripravljena v sodelovanju staršev in vzgojiteljic.

9.12. Luna bo ob prisotnosti mame zaigrala na harfo. Tudi otroci bodo lahko malo zabrenkali.
10.12. Obisk in ogled lutkovne predstave v Lutkovnem gledališču- dopoldan
10. 12. Obisk in voden ogled razstave v Umetnostni galeriji Maribor ter delavnica.
11. 12. Kino v vrtcu : Zimska pravljica - ogled risanke
14.12. Otroke bo obiskal dedek Mraz (obdaritev z darili)
14.12 Obiskal nas bo ati , g. Boštjan in nam zaigral na harmoniko. Skupaj bomo zapeli in zaplesali.
16. 12. Na Konservatoriju Maribor i si bomo ogledali animiramo risanko ob glasbeni spremljavi učencev glasbene šole
Lukčeva mama nam bo pripravila in zaigrala glasbeno pravljico.

