
Spoštovani starši!  

Ob prihajajočem Cankarjevem tekmovanju sem pripravila nekaj idej za razmišljanje in delo ob mehurčkastih pesmih. Prosim Vas, če 

navedeni dejavnosti izvedete skupaj z otrokom. Bistvo pa je, da ob delu uživate, zato si lahko dejavnosti prilagodite po svoje. Prosim 

Vas za fotografije izdelkov, ki bodo nastali ob dejavnostih, ki sem jih sestavila za Vas. Fotografije oddajte razredničarkama na mail ali 

zgoščenki. Najlepša hvala!                                                                                                 Mateja Jakoš Vasle 

 

Nariši (zemljevid), kaj vidi zmaj nad mestom.  
Lahko zapišeš in narišeš Jelkin dežnik in zmaj se srečata na nebu. 
 
Kako bi izgledal lonecevezec v Muci copatarici? Kaj bi počel? Poiščimo loncevezce v drugih literarnih delih. 
Bodi pesmovezec in nam pomagaj zaigrati, zložiti, sestaviti pesem (npr. Iz otroških revij otrok izstriže 
naključne všečne besede/sličice in jih skuša »pretvoriti » v pesem). 
 
KOLA SE KOLAČ, KOTA SE KOTAČ,...(nadaljuj kotaljivo pesem po svoje-otrok zapiše ali nariše  v krog).  
 
Racman iz Ribnice in račka iz Mokronoga se bosta poročila. Predlagaj nevestino in ženinovo pričo. Pomagaj 
pripraviti vse potrebno za svatbo (IZDELAJ NAČRT, OPIS). 

 
Rega, rega, rega...-Izdelajmo naprstno žabo in zaregljajmo (npr. Zaigrajmo prepir besed: REGA, REGA, 
REGA, KUM, KUM, POGUM, ŠUM, ZLEGA, ...) ALI (cop, cop, lop, lop, plenk, plenk, žvenk, žvenk) ALI 
(BIM, BIM, BOM, BOM, DAM, BAM, BAM, DOM, BOM, BOM, GROM) ALI (ČIV, ŽIV, ŽAV, ZDRAV, PRAV, 
KRIV) 
 
Kdo je Ciciban? Kakšen je? Intervju s Cicibanom-kaj bi ga vprašal? Kaj pa že veš o njem? Pripoveduj, v 
čem si ti podoben Cicibanu. V čem si drugačen od njega? 

 

Turistična agencija. Izdelajmo katalog s fotografijami različnih daljnih dežel. Kdo živi v posamezni daljni 
deželi? Kako se imajo? Kaj delajo? Kakšna je narava okoli njih? Kako se razumejo? Je kdo glavni in zakaj? 
Kako to opazimo? Imajo šole, vrtec, trgovine? Kaj je drugače kot pri nas? Komu bi priporočal ogled te 
dežele? Ob fotografije zapiši reklamni oglas, kaj ponujajo v posamezni daljni deželi. 
 
Kdo bo zamorski kralj v daljni deželi? Kakšen mora biti? Zakaj? Kaj bi ukazal, če bi bil ti zamorski kralj? 
Nariši in zapiši. 
 
Drugačna Lenka (zamenjava rimanih besed z novimi). Napiši novo pesem o drugačni Lenki. 
 
Kroparji. Razvijanje domišljijskih predstav: kdo so trkljači, štorkljači? Kako bi na zanimiv in drugačen način 
ilustriral pesem v krog in kako bi ponazoril štorkljaške in trkljaške zvene? Bi morda izdelal vrteče se kolo in 
na njem ilustriral dogajanje v pesmi?  
 
Ciciban ima rad/ne mara. Na žičnat obešalnik na vrvice obešamo sličice ali besede, kaj ima Ciciban rad in 
česa ne mara, kakšen je (značaj), s čim se igra... 

                                                                                                                                       


