»POVEJ MI PRAVLJICO!«

Človeška domišljija je neskončen vir idej s katerimi lahko spreminjamo svet, obenem pa tudi priložnost za
oblikovanje lastnega sveta. Pravljice so del naše mladosti in odraščanja, pri najsrečnejših posameznikih pa
so pravljice prisotne skozi celotno življenje.
Tudi mi, vzgojitelji - veliki vrtčevski otroci, smo s pravljicami obdani skozi celo svojo kariero, kar hrani
otroka znotraj nas. S pravljicami nato hranimo vaše otroke, ki nam jih zaupate v varstvo, ob tem pa pri njih
spodbujamo tudi kreativnost in lastno zamišljanje domišljijskega sveta.
Ob tem si pomagamo z različnimi strategijami, metodami in pripomočki. Enega izmed njih vam tokrat
ponujamo tudi kot priložnost za domišljijsko ustvarjanje v domačem okolju. Brez bojazni. Pripomočke,
katere najdete v nadaljevanju, lahko znova in znova uporabite, saj boste ob tem dobivali različne možnosti
in priložnosti zamišljanja in ustvarjanja, vsekakor pa je dejavnost mogoče izvesti tudi kot »pravljico pred
spanjem«, pri čemer vam lahko pomagajo tudi vaši otroci.

NAVODILA:
V tem spisu imate oblikovanih 5 predlog »kocke«:
-

čarobni predmet
dogajalni prostor
junak
sovražnik
zvesti prijatelj

Kocke so seveda pripravljene ploskovno, kar pomeni, da jih bo potrebno najprej natisniti (če je le mogoče,
na nekoliko trši papir), izrezati, zložiti in zlepiti, potem pa ste že pripravljeni, da jih preizkusite.
Vsako izmed kock zakotalite, slika, ki je na vrhu, pa predstavlja en element v zgodbi, ki jo boste
pripovedovali. Zgodba je lahko različne dolžine in zahtevnosti (odvisno od starosti otroka; uporabe lastne
domišljije ipd.), seveda pa je namen, da se v dejavnost aktivno vključite tako starši, kot otroci, pri čemer je
sodelovanje več kot dobrodošlo. Pa ne pozabite: vaja dela mojstra, če mojster dela vajo!
Slike na kockah so poimenovane v slovenskem jeziku. Poleg je vsaka izmed ilustracij poimenovana tudi še v
enem izmed preostalih svetovnih jezikov, s čimer želimo spodbujati raziskovanje, spoznavanje sveta okoli
sebe, nenazadnje pa smo se v trenutni situaciji znašli skupaj, in nič ni narobe, če ob tem poskrbimo tudi za
to, da se nekoliko bolje spoznamo.
V aktivnosti boste nedvomno uživali, seveda pa jo lahko nadgradite tudi z likovnim ali dramskim
(lutkovnim) poustvarjanjem oblikovane pripovedi, morda bo kdo izmed vas priložnost izkoristil celo za
oblikovanje lastne zbirke pravljic. Pustimo domišljiji prosto pot!

Pripravila vzgojitelja: Špela in Matjaž Alič

