S škornji smo zakorakali v šolsko leto 2014-15
Tudi v tem šolskem letu smo v 1. a skočili v »škornje« in izvajamo projekt Veliki nemarni škornji.
Pridružili so se nam tudi prvošolci na podružnični šoli Hrušica.
Zgodbo o velikih nemarnih škornjih, ki je zapisana v
4. delih, smo v celoti prebrali. Ves čas obravnave, so
zgodbi učenci z zanimanjem sledili in hkrati iskali
rešitve, kako pomagati junakom v zgodbi. Ob tem se
je med njimi večkrat razvil zanimiv razgovor. Ideje,
ki so jih predlagali nekateri, pa sem prelila na list
papirja. Poslali smo jih tudi na natečaj Bistri škorenj.
Preberite si jih:













Gozdni škrati naj zaprejo gozd z vejami in trnovo ograjo. Lahko bi prosili bobre za
pomoč, da jim pomagajo zgraditi ogrado.
Nastavijo naj jim past-ježe, da jih bodo z bodicami popikali.
Gobice in škratki bi lahko pred gozd nastavili past, lahko bi natresli živi pesek, ki bi
nesramne škornje potegnil noter.
Lahko bi pa skopali jamo in bi veliki škornji padli vanjo.
Kaj pa, če se gobice, škratki in vse živali preselijo v drug gozd ali pa v drugo državo.
Škrat Borovček bi dal lahko gobicam iglice in bi z njimi pikale vse nemarne škornje.
Kaj pa če bi junaki na rob gozda postavili znake, da ne meči smeti?
Jaz bi postavil znak NE VOZI SE Z MOTORJEM!
Jaz bi pred gozd postavila tablico in narisala velikana s škornji in ga prečrtala, potem
ne bi smel več v gozd.
Lahko bi se junaki tudi pogovorili z velikimi nemarnimi škornji, jih prosili naj ne
uničujejo gozda in da naj bodo pridni.
Junaki bi lahko na glas povedali velikim nemarnim škornjem, da naj počistijo za seboj
cel gozd, da ne delajo hrupa in naj ne onesnažujejo več narave.

Zgodbo smo s svojo ustvarjalnostjo naslikali tudi na papir in nastala je prava slikanica o velikih
nemarnih škornjih. Ob glasbi smo gibalno večkrat posnemali gozd in njegove prebivalce.

Gobe so učence pritegnile in na slikah smo iskali užitne in
neužitne. Ker je gozd izjemen prostor, smo spregovorili tudi
o gozdnem bontonu. Sedaj pa komaj čakamo, da odidemo v
bližnji gozd in se prepričamo, če so ga obiskali veliki ali
majhni škornji. Skrili se bomo in opazovali, opazovali….
Besedilo in fotografije Katja Kovačič Kokošar

