Svjetski dan pripovijedanja
Svjetski dan pripovijedanja obilježava se svake godine 20. ožujka. To je
svjetska proslava umijeća usmenog pripovijedanja. Toga dana ljudi i djeca diljem
svijeta pripovijedaju i slušaju priče. Svjetski dan pripovijedanja obilježili smo i
mi.
Učenicima prvog a i b pripovijedala sam bajku Uljuđeni vuk koju su napisali
Becky Bloom i Pascal Biet. Kad je gladni vuk stigao do farme, iznenadio se kako su
životinje obrazovane i jednini način da postane dio njih je da nauči čitati.
A čitanje je važno, zar ne? Učenici su pažljivo poslušali bajku i lijepo iznosili
svoje dojmove. Nakon slušanja ilustrirali su najljepši dio bajke.
S učenicima produženog boravka izvela sam bajku u pokretu. Govorom tijela –
pokretima pripovijedali smo hrvatsku narodnu bajku Žabica kraljica. Učenici su
ovaj zadatak prihvatili s oduševljenje i odradili ga uspješno i kreativno.
U trećem a razredu učenicima sam održala kraće predavanje o bajkama te
pripovijedala, također, Žabicu kraljicu. Odslušanu bajku učenici su prikazali
samo u četiri sličice. Trebali su izdvojiti četiri najvažnija događaja, bez puno
detalja u crtežima. Taj zadatak im je u početku bio pomalo zastrašujući, ali vrlo
brzo su savladali „manje je više“.
Svi zajedno uživali smo u susretu s čarobnim, poetičnim i uzbudljivim.
Fotografije s održanih nastavnih satova možete pogledati ovdje.
I za kraj nekoliko rečenica o pripovijedanju i bajkama:
Pripovijedanje je jedno od najstarijih vještina ljudske civilizacije.
Prije nego je čovjek naučio pisati, znao je pričati priče.
Bajke su narodno blago u svim narodima svijeta.
Bajke su „hrana za dušu“.
Nakon Biblije Grimmove bajke su najprodavanije.
„Sve što pogledaš može se pretvoriti u priču…priču možeš napraviti od svega što
dotakneš.“ (H.C. Andersen)
„Bajke leže u meni poput sjemenki: potreban je samo dašak vjetra, zraka sunca ili
kap gorčine pa da se rastvore u cvijet.“ (H.C. Andersen)
„Ako želite da vam dijete bude pametno čitajte mu bajke!“ (A. Einstein)
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