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Ustvarjalnik je narejen v dveh zahtevnostnih stopnjah. Oba vsebujeta naloge
na temo izbranih knjig, ki so zelo zabavne ter krepijo otrokovo ustvarjalnost
in domišljijo, pri tem pa zahtevajo podrobnejše banje in opazovanje. Mlajši
otroci med drugim rešujejo kvize, iščejo pot skozi labirint, kuhajo ter
rešujejo številne druge, tudi nagradne, naloge. Starejši otroci se učijo
pesmic, vstavljajo manjkajoče črke, pišejo novice in domišljijske recepte,
rešujejo križanke in težje uganke. Vsi pa rišejo, spoznavajo zastave
različnih držav, iščejo razlike, urijo spomin ter se zabavajo z igrami, katerih
osnovna zamisel izvira iz posameznih knjig. Na nekaterih straneh jih čakajo
tudi šale, primerne za njihovo starost. Vse to mlade bralce dodatno motivira
in jih spodbuja k aktivnemu branju, ob katerem krepijo moč samostojnega
izražanja.

Zgodbe iz Ustvarjalnika 1 bodo letos brali učenci na podružnicah v Livoldu, z
učiteljico Natašo Škulj in v Kočevski Reki z učiteljico Dragico Turk.
Na matični šoli pa učenci 2.r. z učiteljico Petro Vidoni.
Malo starejši učenci pa bodo s knjižničarko Bredo Vilicer vstopili v razigran svet
Ustvarjalnika 2.

DEŽELA LENUHOV
»Vse skupaj postaja neznosno,« je začel Mijavko Lenušnik. »Česa vsega dandanes
maček ne doživi! Namesto da bi ves dan mirno spal, sem se od časa do časa
preprosto moral zbuditi – samo zato, da sem zazehal in se obrnil na drugi bok.«
»Tudi sam sem opazil, da je življenje postalo neskončna muka,« mu je prikimal
Bučko Dremelj.« Pri meni doma v kotu stoji večno zaprt hladilnik. Še na misel mu
ne pride, da bi se odprl, naj ga še tako milo in prepričljivo prosim.«
»Mar smo res samo mački tako hudi lenuhi?« se je zamislil Mijavko in zavzdihnil.
»Slišal sem, da je tudi med ljudmi mogoče srečati nekatere podobne primerke.«

Sanjarili so o deželi lenuhov in mi smo si zamislili prevozna sredstva, da bodo
čim prej prišli tja.

PUJSOPES – ZA CESTNI PROMET

TUDI PO ZRAKU SE DALEČ PRIDE Z RAKETOPLOVOM.
PA ŠE ZASTOJEV NI.

POD VODO, NAD VODO – NI OVIR ZA LENUHARSKO LADJO.

MULTIPRAKTIČNO VOZILO ALI LENOZILO.

JUPIIII –TUDI MI GREMO V DEŽELO LENUHOV.

IZMENJAVA KNJIŽNEGA JUNAKA

Pri pravljičnem krožku smo drugošolci v okviru projekta Naša mala
knjižnica pomagali pri izdelavi Srčka, junaka iz knjige Skuhaj mi pravljico.
Da pa Srček ne bo razveseljeval le naše učence, smo se odločili, da si
junaka izmenjamo z drugo šolo. Srček je skupaj z zvezkom odpotoval na
OŠ Prebold. Tam bodo prvošolci svoje vtise, dogodivščine in zabave s
Srčkom zapisovali in risali v priložen zvezek.
Mi pa z nestrpnostjo pričakujemo njihovega junaka!
Učenci pravljičnega krožka in učiteljica Petra Vidoni

