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PROJEKT EKO BERI

Pri pravljično – ustvarjalnem krožku smo projekt izvedli tako, da sem učencem brala različne pravljice z
ekološko vsebino. V povezavi z vsebino pravljice smo izdelovali izdelke iz odpadnega materiala.
V krožek so vključeni učenci 1. in 2. razreda.

POTEK DELA


Mojiceja Podgoršek, EKO KRALJ

Učenci so poslušali pravljico EKO KRALJ ter jo ob ilustracijah obnovili. Nato smo se pogovarjali, na kakšne načine
vse onesnažujemo okolje, naravo, vodo, zemljo, zrak,… Učenci so naštevali, katere živali vse živijo v mlakah,
ribnikih, rekah ter spoznali, kaj se zgodi z njimi, če je voda preveč onesnažena. Ker ob mlakah živijo tudi žabe, so iz
kartona in zamaškov izdelali ŽABICO REGICO, ki se »oglaša« in je lahko glasbilo ali igračka.



Garry Parson, HEJ! KAJ TAKO SMRDI?

Poslušali so pravljico HEJ, KAJ TAKO SMRDI in jo ustno obnovili. Ob razgovoru so ugotavljali, kaj se zgodi, če ne
pospravljamo redno za seboj, čistimo, pomivamo, … ter kaj bi se zgodilo, če dalj časa ne bi nihče pospravljal in
čistil (tako doma, kot v šoli, na ulicah,…). Razmišljali smo: Zakaj ne smemo metati odpadkov na tla? Zakaj ločujemo
odpadke? Kako skrbimo za higieno?
Ker so v pravljici nastopale različne živali, smo tudi mi izdelali žival in sicer PINGVINA – iz toaletne rolice.



Melanie Walsh, 10 STVARI, KI JIH LAHKO NAREDIM ZA LEPŠI SVET

Po prebrani pravljici so začeli razmišljati, kaj vse lahko vsak od nas naredi za lepši svet. Ideje so učenci v obliki
ilustracij in napisov strnili na papir. Naslikali so naš planet ter okrog njega nalepili svoje ideje.



Astrid Lindgren, PIKA NOGAVIČKA (Pika se vseli v vilo Čira – Čara)

Poslušali so pravljico PIKA NOGAVIČKA SE VSELI V VILO ČIRA ČARA.
Iz odpadnih škatlic so izdelali različne vile – stavbe. Vse skupaj so ovili v ALU folijo. Iz kolaž papirja so izrezali in
dodali še okna, vrata, balkone ipd.



Mojiceja Podgoršek: EKO ZMAJČEK

Poslušali so pravljico EKO ZMAJČEK. Ob ilustracijah so obnovili pravljico. Pogovarjali smo se, zakaj ločujemo smeti
ter kako jih je potrebno ločevati. Učenci so spoznali, kaj pomeni beseda reciklirati.
Iz plastenk in plastičnih jajčk so izdelali igračo, ki so jo sami poimenovali kar MUHOLOVEC. Zgornji del odrezane
plastenke so okrasili z lepljenjem raznobarvnih papirnatih prtičkov (servietna tehnika). Papirnate prtičke so
razslojili ter zgornje sloje lepili z razredčenim lesnim lepilom. Nato so poljubno okrasili še plastično jajce (kinder
jajce) ter ga z vrvico navezali na grlo plastenke. Pričela se je zabavna igra, kdo da več zadetkov.

