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Pozdravljeni učenci in učenke! Ko vam bo težko, boste žalostni in slabe volje ali bi se pa le 

sprostili, poslušajte eno izmed spodnjih pravljic. Po poslušanju pravljice, si pa preberite še 

kakšno šalo, ki sem jih zapisala spodaj. 

 

Vse dobro in lep pozdrav. 

Učiteljica Maja Selko 

 

 

Þ SPROSTITVENE PRAVLJICE 

 

• SMARAGDNI GOZD ŽELJA 

https://www.youtube.com/watch?v=f-biVl8OjU8 

 

Slikanica Smaragdni gozd želja ti pomaga občutiti in sprostiti čustva, kot so žalost, strah in 

skrbi ter odkriva tvoje srčne želje in ti prinese pogum za njihovo uresničitev. Pravljična 

meditacija je namenjena večkratni uporabi, saj se lahko med junake smaragdnega gozda vračaš 

znova in znova. Namenjena je tebi, ki verjameš, da je na svetu mogoče prav vse. (Petra Šuštar) 

 

 

• SPROSTITVENA PRAVLJICA ZA OTROKE 

https://www.youtube.com/watch?v=reOWb5V-2LI 

 

Naj te na krilih tvoje domišlije pravljica zapelje v mavrični svet. (Petra Šuštar) 

 

 

• ZABAVIŠČNI PARK  

https://www.youtube.com/watch?v=_sc9XEq7z_Q 

 

Sprostitvena pravljica, ki lahkotno odpihne vse skrbi. Celo tiste najbolj zaskrbljene. V 

nenavadnem zabaviščnem parku brezskrbnost dobi krila in poleti. (Petra Šuštar) 
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• ČAROBNO ZDRAVILO 

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

 

Sprostitvena pravljica z junaki iz Smaragdnega gozda želja, v kateri z medvedom 

Medvedkom lahko poiščeš čarobno zdravilo proti žalosti. (Petra Šuštar) 

 

 

• ČAROBNE REGRATOVE LUČKE 

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

 

To nežno sprostitveno pravljico poslušaj takrat, ko te je strah in se v tebi preplavijo mali ali 

veliki strahovi. S pomočjo čarobnih regratovih lučk in diha z zvokom "fuuu" se strahovi 

razblinijo in mir se spet naseli v srcu. (Petra Šuštar) 

 

 

Þ ŠALE (Vir: Facebook – skupina razrednih učiteljic) 

 

»SI SPOZNAL SVOJO MAMO, KO JE PRIŠLA OD FRIZERJA?« 

»Ne, midva se poznava že od rojstva.« J  

 

»LOVIŠ RIBE?«  

»Ne, črve učim plavati.« J  

 

»JE KAJ ZANIMIVEGA NA TELEVIZIJI?«  

»Niti ne. Ena vaza in malo prahu.« J  

 

»ZAKAJ ŠTORKLJA STOJI VEDNO NA ENI NOGI?«  

»Ker bi padla, če bi dvignila še drugo.« J 
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»ZAKAJ PETELIN ZMERAJ KIKIRIKA LE ZJUTRAJ?« 

»Ko se kure zbudijo, ne pride več do besede!« J 

 

»PRIJATELJA SE POGOVARJATA: ALI VEŠ, KAKO POLICAJ ODPRE KONZERVO?« 

»Ne, kako?« Potrka po konzervi in ukaže: »Odprite, policija!« J  

 

»ZAKAJ BLONDINKA NESE TORTO NA STRANIŠČE?«  

»Ker ima WC-račka rojstni dan.« J 

 

 

 

 

 


