LOV NA SKRITI ZAKLAD
Pozdravljeni, mali pustolovci. Podali se boste na lov za skritim zakladom. Pot do zaklada
skriva veliko nalog, ugank in iskanj.
No, pa začnimo.
1) V veliki sobi je nalepljen list, z njega slike kukajo in iz grla glas izvabijo.
Skupaj zapojmo.
(Pri nas je to dnevna soba. Na omari imamo nalepljeno pesem Metulj, ki je bila rešitev
uganke. To pesem smo zapeli.)
2) Poišči lutke in odigraj predstavo.
(Pri nas so bile te lutke metulji in rože, otroka sta zaigrala predstavo Trije metulji. Vaši
otroci lahko vzamejo kakršnekoli igrače in skupaj zaigrate svojo predstavo.)
3) Tak talent si zasluži nagrado. Vsak si izbere pobarvanko in jo pobarva.
4) Ker smo sedaj sedeli, je zdaj čas za miganje.
(Mi imamo nalepljene gibalne vaje, ki sem jih našla na internetu. Lahko pa si izmislite
svoje in jih izvedete.)
5) Telo je prebujeno, sedaj ga še uredimo. Hlače, majčke in srajčke kličejo in si te želijo
– preobleci se in uredi.
(Lov na skriti zaklad smo se igrali dopoldne, ko smo bili še v pižamah 😊)
6) Tako, urejeni smo, poskrbimo še za čiste kljuke. Poiščimo krpice in jih obrišimo.
(S krpicami in primernim razkužilom smo kljuke očistili bacilov 😊)
7) Vse je očiščeno, sedaj pa pokaži še preval.
(Pri gibalnih vajah ga nisem uporabila, ker se ga načrtovala kot samostojno nalogo.)
8) V sobi, ker spiš, poišči manjkajoče koščke slike in z njimi dokončaj sestavljanko.
(4 koščke sestavljanke sem skrila v spalnici. Ko sta jih našla, sta skupaj sestavila
sestavljanko.)
9) Super, zaklad je že zelo blizu. Prej pa še po »traktorsko« umijte roke.
(Pravilno umivanje rok ob pravljici »Traktor«. Uporabite lahko tudi kakšno drugo
pravljico.)
10) Zdaj pa razreši še zadnjo uganko, ki ti pove, kje se skriva zaklad.
Kjer se led in hlad držita, tam se skriva SLADKI LED.
(Nagrada je bila sladoled 😊)

Takšen lov sem pripravila glede na situacijo in razpoložljive stvari v našem stanovanju. Vi si
ga lahko prilagodite, to je samo ena idej.
Pa uspešen lov 😊
Janja Fink

ŠPORTNI LOV NA ZAKLAD

Lov na zaklad se prične v tvoji sobi. Izpolniti moraš gibalne vaje v vseh hišnih prostorih,
vsakič pa se moraš vmes vrniti v svojo sobo.

SPALNICA: naredi 10 počepov
DNEVNA SOBA: naredi 15 zamahov z rokama (kot ptica)
KUHINJA: naredi 10 žabjih poskokov
HODNIK: naredi 10 korakov po kolenih
VHODNA VRATA: naredi 10 poskokov v stran
STOPNIŠČE: pojdi 5x po stopnicah gor in dol
*STARŠI: skupaj z njimi prehodi tvoj najljubši prostor po vseh štirih
KOPALNICA: pravilno si umij roke (zraven poj pesmico Mi se imamo radi)
SPALNICA: ulezi se na posteljo in uživaj

POSNEMAJ GIBANJE ŽIVALI

TELOVADI S PLIŠKOTOM
Pogrešaš svoje prijatelje? Naj namesto njih s tabo telovadi tvoja najljubša plišasta igrača.
https://www.youtube.com/watch?v=7VAEIkGmXno

ZAPLEŠI Z RIBIČEM PEPETOM
https://www.youtube.com/watch?v=31iyiMSpPrY

