PRAVLJICE, PESMI IN LUTKOVNE PREDSTAVE

Dragi otroci,
tudi ta teden vas čakajo zelo zanimivi predlogi za preganjanje
dolgčasa.

1. Lutkovne predstave
Lutkovne predstave si lahko ogledate s starši.



https://www.youtube.com/watch?v=lhCdSxuBeII (OBUTI MAČEK)



https://www.youtube.com/watch?v=LtdFFOuESOM (DOGODIVŠČINE PIKE NOGAVIČKE)



https://www.youtube.com/watch?v=1nk89C1cS1Y (TRIJE PRAŠIČKI)

Pa še ena zanimiva predstava za tiste, ki radi berete knjige.


https://www.youtube.com/watch?v=elwNgZ6863E&t=1s (GROZNI GAŠPER)

2. Zvočne pravljice
Za naslednji izbor pravljic se udobno namestite in prisluhnite.


https://www.youtube.com/watch?v=nFqKNM7fdH4 (MUCA COPATARICA)



https://www.youtube.com/watch?v=h-ihkpnDWhQ (PRAVLJICA O POVODNEM MOŽU)



https://www.youtube.com/watch?v=JAMgcBymhfM&feature=youtu.be&fbclid=IwAR3Sj-oOIPUhAKuZsrCEx__LSWmlqEXkWT0Mekf0t7Ir05tL9FmVeLRS1w (ZVEZDICA)

3. Bere vam Žiga X

Otroci, tokrat vam bo bral, pripovedoval Žiga X Gombač. Ustvarja predvsem za otroke in mladino.
Nekaj njegovih del: Zgodovina Slovenije v stripu, NK Svoboda,
Gobčko in Hopko, Moja abeceda …

Prisluhnite mu, .



https://www.youtube.com/watch?v=KurVQltWNM8



https://www.youtube.com/watch?v=zHgCVJ_dJx0



https://www.youtube.com/watch?v=ch4u8bxBn_Y



https://www.youtube.com/watch?v=tPQmNDu_sIg

4. Slonova kapa
Slonova kapa je ena izmed prismuknjenih zgodb.
Če vam je všeč, lahko tudi sami poskusite napisati
eno prismuknjeno zgodbo. 

Piret Laud: Prismuknjene zgodbe

5. Pesmice
Otroci, bi tudi vi za en dan postali pesniki? Lahko poskusite napisati
svojo pesem. Hmmm, nimate ideje, o čem bi pesem govorila?
Malo premislite, kaj vam je trenutno najbolj všeč, kaj pogrešate …
Spodaj pa vam prilagam nekaj pesmi za dobro voljo. 

DNEVI (Bina Štampe Žmavc)

RUMENE CVETLICE (Anja Štefan)

Le kaj naj z dnevi,

Ko jutro počasi odganja meglice,

ki so odrasli, dolgi,

vse bolj se odpirajo rosne cvetlice.

dolgočasni, kot da so

Med njimi se pase trebušasti trot,

stoletja rasli!

takole prepeva, ko gre svojo pot.

Najlepši dnevi

»Rumene cvetlice, rumene cvetlice

so hitri kot škratki,

čez noč so prekrile vse moje stezice.

kar naprej rastejo,

In sonček me gleda in poje mi kos.

a so zmeraj prekratki.

In ves čas po medu diši mi pod nos.«

RAZPOTJE (Tone Pavček)

KAKO SE KUHA MULA (Damjana Kenda Hussu)

Majhen je deček obstal

Iz mule čudna jed se skuha,

pred velikim razpotjem.

ni omaka in ni juha,

In je gledal in je iskal,

ni mineštra, ni obara

kod prava zanj pot je.

in le malokdo jo mara.

Kam bi? V ravnino, v hrib,

Recept, poznan iz pradavnine,

v gozd ali čez reko?

našteva tele sestavine:

V vesolje, k modrosti knjig,

mulo, kuharja in kot,

v ujetost ali v svobodo?

nobenih loncev in posod.

Tedaj je metulj cekin

Mulo kuhaš brez vode,

zakrilil s krili čez polje

brez ognja in kuhalnice.

in je stekel za njim

Lahko jo kuhaš ure, dni,

deček židane volje,

nikoli se ne prismodi.

ne da bi gledal kod,

Kako veš, kdaj je skuhana?

ali na levo ali na desno,

Takrat, ko čisto se zmehča.

pa je vseeno našel pot

Iz nje nastane dobra volja,

v življenje, najbolj zaresno.

najslajša jed vsega vesolja.

Lepo se imejte,
učiteljica Nina Kartuš

