
Učenje skozi igro

Moč igre
 ●

 ●

Začnite migati
 ●

 ●

 ●

 ●

 ●

Povejte zgodbe
 ●

 ●

 ●

Preoblikujte vsakdanje predmete
 ●

 ●

Preizkusite svoj spomin
 ●

 ○

 

 

○

○ 

 ●

 ●

Zapoj pesem
 ●

 ●

 ●

Starševstvo v stresnih časih

Otroci se med igro lahko veliko naučijo o svetu okoli sebe. Oglejmo si nekaj 
zabavnih dejavnosti in iger, ki jih lahko izobražujejo, medtem ko se zabavajo.

Vse je mogoče spremeniti v instrument. Premislite, s 
katerimi gospodinjskimi predmeti lahko ustvarite 
zvok in poskusite skupaj sestaviti pesem.

Ko je otrok nekoliko starejši, se lahko igrate glasbene igre; 
prosite jih, naj uganejo pesem, ki jo pojete ali igrate.

Prepevanje pesmi lahko otroku ali majhnemu otroku 
pomaga razviti jezikovne spretnosti že v zgodnjem otroštvu.

Dodate lahko dodaten učni izziv tako, da seznam sestavite 
po abecedi.

Vsaka oseba si mora zapomniti in recitirati, kar je na seznamu, 
preden doda svoj element.

Začnite zabavno spominsko vajo tako, da začnete s seznamom 
predmetov. Na primer:

ko sem šel po nakupih, sem kupil ...
ko sem šel v živalski vrt, sem videl ...
ko sem bil v kuhinji, sem jedel ...

Postavite predmet na sredino sobe in okoli njega oblikujte 
krog. Ko ima nekdo idejo, skoči in ostalim pokaže, čemu 
lahko predmet služi. Metla ali krpa lahko postaneta konj ali
pa se krtača za lase uporabi kot mikrofon ali celo kot kitara!

Naučite otroke, da sprejemajo svojo domišljijo z uporabo 
gospodinjskih predmetov - kot so ponev, blazine ali 
prazna embalaža - kot zabaven pripomoček pri igri. 

Obstaja veliko iger in dejavnosti, ki lahko otroke naučijo 
dragocenih lekcij, hkrati pa so tudi zabavne.

Besede, številke in slike omogočajo otrokom, da se 
izrazijo, igralske in glasbene dejavnosti pa so priložnost, 
da postanejo še bolj ustvarjalni.

Sestavite plesno koreografijo ob otrokovi najljubši pesmi. 
Vsak naj dobi priložnost, da naredi gib, ki ga vsi posnemajo.

Postavite si za vajo izziv. Ugotovite, kdo lahko v eni minuti 
opravi največ dotikov na nogah, poskokov ali krogov po sobi.

Pretvarjajte se, da ste ogledalo, ko medsebojno oponašate 
mimiko, dejanja in zvoke.

Predvajajte glasbo ali zapojte pesem in spodbujajte vse
k plesu. Ko se glasba ustavi, morajo vsi obstati. Zadnja 
oseba, ki se še premika, postane sodnik za naslednji krog.

Igrajte se »Zasukaj se z živalmi«. Ko se glasba ustavi, 
zakličite ime živali in preverite, kdo jo lahko najbolje 
posnema.

Otroku povejte zgodbo o nečem, kar se vam je zgodilo, 
ko ste bili mladi. Prosite ga, naj vam tudi on pove svojo.

Sestavite novo zgodbo skupaj z vsakim soigralcem, ki bo 
dodal nov stavek v vašo zgodbo.

Zaigrajte zaplet iz svoje najljubše pravljice ali filma. 
Starejši otroci lahko celo poskusijo usmerjati mlajše 
otroke, hkrati pa se učijo odgovornosti.

PREBERITE OSTALE NASVETE OGLEJTE SI VIDEO

Vsebine temeljijo na izkušnjah staršev. Pripravljene so bile v okviru globalne pobude »Starševstvo in vseživljenjsko 
zdravje« v sodelovanju z UNICEF-om, Svetovno zdravstveno organizacijo in drugimi mednarodnimi agencijami.


