Slano testo
odličen nadomestek plastelina ali modelirne mase

Potrebujte:
300g soli
300g bele moke
1 žlica olja
2 dcl vode
Postopek je enostaven. Vse skupaj odmerimo v eno skledo, premešamo in zgnetemo v eno
gladko kepo slanega testa. Po želji, lahko kup testa razdelite na manjše kupčke in vsakega
posebej obarvate (s tempera ali jedilnimi barvami).
Otroci lahko testo tipajo, mečkajo, gnetejo, valjajo, režejo, tiskajo vanj razne igrače ali tkanine
in izrezujejo oblike z modelčki. Če slano testo po uporabi spravite v zaprto posodo ali vrečko
in ga postavite v hladilnik, ga lahko ponovno uporabite ali pa ga posušite čez noč na okenski
polici ali v pečici (30min na 100°C).

Škarjice, škarjice
Potrebujete:
Otroške škarjice
Papir

Postopek enostaven. Potrebujete samo nekaj časa, da
poiščete ves revialni, časopisni in odpadni papir, ki ga ne
potrebujete več. Ostalo bodo otroci ustvarjali sami. Otroci, ki
so s škarjami še nespretni, bodo papir trgali, škarjice pa
obračali na vse možne strani, tudi njihovi prijemi bodo
verjetno znanstvena fantastika. Pa jih je včasih prav zabavno
opazovati. Pa vendar kmalu tu nastopite vi.
Pokažite jim prijem, pomagajte podržati papir, lahko pa priložite zraven še barvice,
flomastre in lepilo. In z izrezki ali trgankami polepite plakat ali kakšno škatlo.

Mini kraljestvo
Potrebujete:
Rjuhe
Odeje
Vrvi
Škatle
Mislim, da vam je postopek znan. Vse možne rjuhe, odeje, stole, škatle, vrvi razvlecite po
prostoru (otroški sobici ali dnevni sobi). Vstavite blazine, stolčke, dežnike, kocke, pravljice,
svetilke... kar vam je ljubše... lahko ustvarite bralni kotiček, lahko konstruktorski kotiček ali pa
kotiček za popoldansko malico. Mogoče pa bo možno v tem kraljestvu prespati.

Pokaži mi
Recept:
Domišljija
Igra, ki se jo lahko igrate v kadarkoli in kjerkoli. In začne se vedno isto:
» Pokaži mi«... npr.:
- Deli telesa: nos, usta, roke, vrat, popek, obrvi, koleno, stopalo,...
- Barve v prostoru: zeleno, rumeno, rdeče, belo, modro,...
- Oblike v prostoru: krog, trikotnik, kvadrat,...
- Uporaba predlogov: v škatli/predalu/košu, pod mizo/stolom/omaro, na
postelji/polici/tleh,...

Pika pika pikica
Recept:
Čopič
Vata
Puh
Cof
Pero
Zelo prijetna popestritev trenutka za umirjanje. Deklamacija, ki jo vsi poznajo, vi pa le dodajte
pripomočke. Lahko že omenjene, lahko pa katerekoli druge. Otroci znajo ob deklamaciji
pokazati svoje dele telesa, vi pa spremljajte s katerim od teh pripomočkov po njegovem ali
svojem obrazu. V kolikor opazite, da otroku postaja všeč, lahko »slikate« dalje po njegovem
telesu in mimogrede razvijate nežne čute, otrok pa sčasoma vse bolj postaja pozoren na
ostale dele telesa.

