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Запознавање и разговор за поимот физичка дистанца.
За најдобро да ги запознаееме децата што претставува самиот поим
најлесно е да им објасниме дека доколку сакаме да останеме здрави и
безбедни мора секогаш кога сакаме да се дружиме со други деца да
држиме растојание (значи не смееме да се гушкаме, поздравуваме и да
се допираме со рацете сл. 1). Обидетете се тоа да го објасните
едноставно да можат да разберат, и дека има многу други начини
(слика 2), а исто така ако сакаат да гушнат свое другарче тоа може да го
направат така што ќе го нацртаат или насликаат на цртеж, и кога ќе се
видат со другарчето да му го подарат. Ако држиме растојание може да
бидеме безбедни (слика 3) и само така може да останеме здрави.

Активности 1. Разговор за нашата градинка
Активностите ќе  започнат со разгледување на слики од градинка и
разговор за нив.(слика 4, слика 5) Родителот нека му дозволи на детето
да разгледа, размисли и да се подсети на својата градинка, својата
занимална, учителките и другарчињата.
Да се поттикнува детето да го каже името на својата градинка, група,
учителките и другарчињата со кои оди во градинка.
Да се подсетиме на правилата во градинка (како влегуваме, ги оставаме
работите на свое место, ги миеме рачињата и влегуваме во нашата
занимална), да се подсетиме на омилените игри, работи кои ги учевме
и ќе ги учиме во градинка, како се дружиме со нашите другарчиња.
За полесно да им се претстави градинката  на децата може да се
организира дома симболичка игра- „Во градинка“.
Значи од играчки, кукли и разни други реквизити што ги имате дома да
направите мала занимална, и преку игра и разговор да направите дома
„Ваша градинка“ каде детето ќе игра, учи и ќе се забавува(слика 6).
-Активностите може да ги продолжите со прошетка во блиската околина
каде детето може да набљудува како и каде се обележани местата на
кои се држи растојание, да вежба да држи физичка дистанца односно
растојание.


