BONTON MALO DRUGAČE :)
Čeprav danes ne gremo v gledališče, se lahko tudi ti lepo oblečeš, da bo
dan nekaj posebnega 😊.
Udobno se namesti in prisluhni pravljici Priklenjeni slon, ki jo je zapisal
pisatelj Jorge Bucay.

PRIKLENJENI SLON

SPREMNA BESEDA OB PRAVLJICI
KAJ SI BOM IZDELAL?
Fotografije slončkov so zgolj za pomoč, da dobiš idejo kakšen bo tvoj
unikatni slonček.
Vzemi si čas in ga izdelaj lepo. Naj ti bo zelo, zelo všeč.

Ne pozabi pripisati na slončka spodbudno misel - kaj si ti poveš, ko te je
strah!
Namig: Misel lahko napišeš na lep listek in mu ga privežeš okoli vratu 😊
KULTURNO GIBANJE:
• Poslušaj naslove pravljic in hodi po prostoru. Ko zaslišiš naslov
OSTRŽEK se primi za nos in poskoči.

GIBALNA IGRA - OSTRŽEK
• Poslušaj naslove pravljic. Vsak naslov skušaj pokazati s
pantomimo.

GIBALNA IGRA - PANTOMIMA
Sigurno imaš svojo najljubšo pravljico ali knjigo. Jih imaš mogoče
več?
•
•

Izberi si svoje tri najljubše pravljice.
Premisli kdo vse nastopa v njih.

• Sedaj postani pisatelj in iz vseh nastopajočih (ljudi, živali) sestavi
čisto svojo zgodbo.
• Zgodbo zapiši v zvezek za slovenščino.
Jaz sem svojo zgodbo začela takole:
Rdeča kapica je nekega dne odšla na obisk k trem prašičkom. Tam je bila tudi
Sneguljčica, ki je ravno obešala perilo. Sneguljčica je bila zelo vesela, da se je
oglasila, zato ji je brž skuhala kavo. Med pogovorom ji je potožila, kako so
prašički vedno umazani in koliko strojev perila mora vsak dan oprati.
Katere so moje tri najljubše pravljice?

Branje je lahko zelo zabavno! Zakaj bi bral samo za mizo?
Beremo lahko povsod. Na tleh, zunaj pod jablano, v kuhinji pod
mizo, v kopalnici,… Lahko si naredimo šotor in si črke osvetljujemo
z baterijami, lahko se guncamo v viseči mreži in beremo,…
Tisoč in en način bi se našel.

• Tvoja naloga je, da si danes izviren tudi ti. Doma si poišči svoj najljubši
kotiček. Uredi si ga tako, da se boš počutil prijetno in sproščeno.

• Tam preberi svojo najljubšo pravljico. K sebi ne pozabi vzeti tvojega
novega prijatelja – slončka.
• Prosi starše, naj te fotografirajo. Fotografijo lahko naložite
v spletno galerijo ali mi jo pošljete na elektronski naslov.

Upam, da si se imel danes lepo
in da veš, da si zmožen
premikati gore!
Morda je skrivnost le v tem, da
moraš večkrat poskusiti!

