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V Osnovni šoli Lila sem učitelj glasbe in likovne umet-
nosti. V skupini, kjer poučujem (1. in 2. razred 
skupaj), sem glasbeno pravljico uporabil kot 
izhodišče za gledališko predstavo, ki smo jo ustvarili 
skupaj z učenci za starše. Razlog za to je bil, da so 
bili otroci po poslušanju navdušeni nad pravljico, saj 
so večkrat ponavljali in peli izseke iz pravljice. Po 
večkratnem poslušanju (med kosilom, prostim časom) 
so v celoti spoznali pravljico in pesmi. Skupaj z otroci 
smo sestavili dvogovore in scenarij igre. Pri tem so se 
svobodno izražali, delili svoje ideje ter izdelali 
kostume in sceno. Vloge smo razdelili s pomočjo 
žreba, pri čemer smo predhodno otroke navdušili nad 
pomembnostjo vsake vloge. Ko je žreb določil dru-
gačno delitev vlog, kot so jo oni pričakovali, se je nji-
hovo dojemanje sošolcev in sošolk razširilo. 
 Gledališko igro smo vadili v različnih situacijah: 
na pohodu na Toško čelo, pri športni vzgoji v telovad-
nici, med prostim časom ter v jutranjem in popoldan-
skem varstvu. Prepevanje pesmi se je v skupini zgodi-
lo tudi povsem spontano. Temo glasbene pravljice 
smo vpletli še v druge predmete, npr. pri likovni umet-
nosti so ob poslušanju pravljice svoje občutke z 
večjim zobotrebcem prelili na velik srebni papir, ki 
sliko prikaže samo pod določenim kotom svetlobe. 
Otroci so tekom celotnega procesa razvijali sodelo-
vanje v skupini in poglabljali odnose medseboj ter 
razvijali spretnosti dobre komunikacije. Po uspešni 
uprizoritveni vaji se je med otroci začutila energija 

povezanosti in enosti. 

 V Osnovni šoli Lila sem učiteljica matematike. 
Temo veverice in medvedka sem uporabila  kot prvi 
stik otrok z besedilno nalogo. Standardno besedilno 
nalogo o veverici in lešnikih (“Prvi dan je našla 3 
lešnike, drugi dan pa 5. Koliko lešnikov ima? ”) sem 
preoblikovala v pripoved in jo tako tudi predstavila 
otrokom. Ker so otrokom v starosti, ki jo učim (do 6. 
razreda), zgodbe zelo ljube, je bila to dovoljšna mo-
tivacija za računanje. Za nadaljne račune nismo 
rabili ponavljati zgodbe, saj so vsi imeli to “pravljič-
no” predstavo računov, ki smo jih delali in vsi so za-
grizeno računali, da bi zvedeli, koliko lešnikov je tisti 
dan nabrala veverica. Naslednjo uro sem zgodbo 
spremenila in vključila medvedka, ki je veverici vsak 
dan prinesel vrečo lešnikov, v kateri je bilo vedno 10 
lešnikov. Temu smo dodali še lešnike, ki jih je veverica 
tisti dan našla v gozdu in nastali so računi, npr. 10 + 
6, 10 + 4.
 S starejšimi učenci se lahko pravljico uporabi kot 
vmesni člen preko katerega se z učenci pogovarjamo 
o temah kot so sprejemanje lastnih šibkosti, spre-
jemanje drugačnosti, kaj pomeni biti prijatelj … 
Zaradi njene otroške preprostosti je tema oziroma 
sporočilo jasno in učenci lahko pravljico uporabijo 
kot model za esej, gledališko igro ali zgodbo. Pravlji-
ca je pravtako zelo odprta za interpretacijo, kar 
pomeni, da lahko vsak učenec pravljico zapiše s svo-
jega stališča ali stališča drugega, kar je odlično za 
raziskovanje in razumevanje sebe in svojih notranjih 
procesov.

Ideje, ki so tudi zapisane, so samo ideje, ki bodo v realizacijo najbolje stopile, ko jih boste kot plastelin pregnetli s svojimi 
prsti. Služijo naj predvsem kot odskočna deska za iskanje lastnih idej za uporabo v vašem okolju, saj to okolje najbolje 
poznate vi. Če želite katero od izkušenj s pravljico deliti z nami, nam jo pošljite na renata@sola-lila.si.


