
NTC UČENJE- SESTAVIMO ZGODBICO

Otroci  si  zelo  radi  izmišljujejo  različne  zgodbice.  Skupaj  sestavite  najbolj

nenavadne, smešne, domišljijske, čarobne, strašne zgodbice, ki so lahko čisto na

glavo. Kako si pri tem lahko pomagate?

1. Vsak od vas pove eno besedo, lahko tudi več, glede na dogovor. Prej se

dogovorite, ali bo to oseba, predmet, žival, rastlina... Besede zapišite. Nato

sestavite zgodbo, ki bo vsebovala te besede. Zgodba naj bo nenavadna,

osebe,  živali,  predmeti  imajo  v  teh  zgodbah  drugačne  lastnosti  kot  v

resnici. Zgodbo lahko zapišete.

2. Uporabite igro spomin. Vsak potegne eno ( lahko tudi več) kartic. Iz slik na

karticah sestavite zgodbo. Zgodbo lahko sestavi en sam ali pa vsi skupaj.

Zgodbo začne sestavljati en, drugi nadaljuje, sledi tretji in tako dokler ne

uporabite vseh kartic oz. slik.

3. Za sestavljanje zgodbe lahko uporabite slike iz revij in reklam. Otrok naj iz

revij ali reklam izstriže slike ( dobro za spretnost prstov). Nato dajte vse v

vrečko ali škatlo in naj vsak potegne eno ali več ( glede na dogovor) slik.

Zopet  sestavite  najbolj  zanimivo,  nenavadno,  čarobno,  presenetljivo,

strašno zgodbo.

4. Za sestavljanje zgodbic lahko uporabite tudi predmete, ki jih imate doma:

igrače,  očkovo  orodje,  mamino  posodo,  oblačila...  Predmeti  dobijo

čudežne lastnosti, se spreminjajo, lahko čarajo, letijo...

5. Za malo težjo nalogo pri sestavljanju zgodbice lahko izberete pojme. Te

vključite v zgodbico.  Za še težjo nalogo,je v zgodbici potrebno uporabiti

nasprotnen pojem. Npr. pojem »majhen« je v zgodbici potrebno zamenjati

z pojmom »velik«,  pojem »žalosten« je potrebno zamenjati  s pojmom »

vesel«. 



6. Še težje pa je sestavljanje zgodbice z asociacijami. Izberete eno besedo za

predmet npr.  jabolko.  Nato poiščete skupaj  čim več  besed,  ki  jih  lahko

povežete z jabolkom: rdeča (  barva jabolka),  drevo (  kjer raste jabolko),

čarovnica  (  iz  pravljice),  sok  (  iz  jabolk),  čebela  (  opraši  jablano),  moka

( mama jo uporablja, ko speče jabolčni zavitek)... Besede zapišite in nato

besede vključite v nenavadno, strašno, smešno... zgodbico.

7. Vzemite  kakšno  zgodbico  (  pravljico)  in  jo  poskusite  povedati  narobe.

Osebam, živalim, stvarem spremenite lastnosti.  Lahko so nasprotja  npr.

hudobni volk postane prijazni volk, rdeča kapica postane rumana rutica...

Zgodbico zapišite.

Pustite  domišljiji  prosto  pot.  Skupaj  se  zabavajte,  razmišljajte,  ustvarjajte,  se

smejte. Zgodbice zapišite in shranite ( ne pozabite zapisati datuma). Boste videli,

čez čas jih boste z veseljem spet prebrali in se zopet nasmejali.


