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Domači 
Pravljični studio

Povej in posnemi zgodbo!
Natečaj za otroke do 9. leta starosti.

Pripovedovanje zgodb je eden najbolj temeljnih človekovih načinov komuniciranja 
in tudi zabavna in ustvarjalna igra. Otroci so lahko odlični pripovedovalci, 
mimogrede si izmislijo zgodbo. 

V teh dneh, ko se šolamo in delamo doma in zato družinski člani veliko časa 
preživimo skupaj, zagotovo nastajajo tudi nove zgodbe! 

Če je vašemu otroku pripovedovanje in izmišljevanje zgodb v veselje, je tale 
natečaj kot nalašč zanj. Vabimo ga, da svojo pripoved ob pomoči staršev posname 
s telefonom. 

Pripoved je lahko čisto kratka, a naj ne bo daljša od petih minut. 
Lahko je domišljijska ali pa otrok pripoveduje o svojih zanimivih in nenavadnih 
dogodivščinah. Najbolje je, če je zgodba povedana spontano in si jo otrok morda 
celo izmišljuje sproti. Ne iščemo na pamet naučenih ali prebranih zgodb. 

Za navdih poslušajte dve izbrani zgodbi, ki sta na natečaj prispeli v marcu.

Mlada kraljična gre z gradu 
(pripoveduje Zora, 4 leta; ilustracija: Tanja Komadina)
https://vimeo.com/435891124

Pravljica o mišjem dolu 
(pripoveduje Taja, 9 let; ilustracija: Anka Kočevar)
https://vimeo.com/424287432
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Kako dobro posneti zgodbo?

Veseli bomo tako audio kot video posnetkov.
Da bi zagotovili čim boljši posnetek, snemajte v tihem prostoru. 
Zaprite vrata in okna, da hrup ne bo prihajal od zunaj. 
Telefon oz. napravo, s katero snemate, postavite največ 1,5 m stran od otroka, 
ne pa tudi preblizu, da bo zvok na posnetku jasen. 
Če boste poleg zvoka snemali tudi sliko, telefon postavite na stojalo, 
kup knjig, polico ipd, da se slika na posnetku ne bo tresla. 
Nastavite dober kader in pričnite snemati.
Bodite pozorni, da ozadje kadra ni okno, slika je v tem primeru nejasna.

 

Posnetek nam v čim boljši kvaliteti pošljite na 
prijava@divjamisel.org.
 

V mailu pripišite naslednje podatke: 
• ime in starost otroka,
• naslov zgodbe (če je otrok zgodbi dal naslov),
• telefonsko številko in mail starša ali skrbnika.

Veseli bomo tudi risb in drugih vsebin, 
s katerimi je otrok morda pospremil zgodbo.

10 najbolj posrečenih pripovedi bodo s po eno ilustracijo pospremili slovenski 
ilustratorji in ilustratorke. Otroci bodo v zahvalo za zgodbo prejeli print ilustracije 
s podpisom ilustratorja. S posebnim dovoljenjem staršev bomo izbrane zgodbe 
objavili v spletni poslušalnici zgodb otrok, ki nastaja v okviru Pravljičnega studia 
na Vodnikovi domačiji.

Natečaj je odprt do 15. decembra 2020. 

Želimo vam veliko pripovedovalskega navdiha in dobrih zgodb,
ekipa Pravljičnega studia na Vodnikovi domačiji Šiška.

Projekt Pravljični studio delno sofinancirata 
Mol – Oddelek za kulturo in Javna agencija za knjigo RS. 


