UČENJE ZA DELO
Nataša Gajgar

Radoživost
tretje gre rado, ponavadi slišimo ljudi, mi
pa lahko to spremenimo in rečemo: V tretje
je šlo zelo dobro! Ljudje so se na tretjem taboru na Vodiški planini, počutili sproščeno, domače
in tudi sam program ni bil več tako zelo odvisen od
voditeljic. Vsak je nekaj dodal in s tem sooblikoval
potek dogajanja. Bi pa lahko rekli, da je bil tabor precej igriv, saj smo preizkusili nešteto različnih iger, si
pripovedovali šale in se nasploh veliko smejali.
Tri dni kar prehitro mine, hkrati pa je to ravno prav
dolgo srečanje. Ljudje pravijo tudi to, da človek mora
domov takrat, ko se ima najlepše, ker potem še dolgo ohrani lep spomin. Tabor na Vodiški planini je
zagotovo eden izmed njih. In zato se že vsi veselimo
naslednjega.
Predlagamo, da poskusite tudi vi!
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Kočijaž
Voditelj izbere zasedbo in komisijo, ki spremlja igro.
Besedilo bere s poudarkom na besedah, ki so napisane
z velikimi črkami. Vsak od igralcev, ki je omenjen, mora
vstati in obkrožiti svoj stol. Če je omenjena kočija, naj
vstanejo vsi igralci in obkrožijo svoj stol. Kazen dobi
igralec, ki je vstal v trenutku, ko ni bil omenjen ali pa ni
vstal, ko je bil omenjen.

KOČIJAŽ reče KRALJU: tudi ZADNJE LEVO KOLO bi bilo
potrebno zamenjati. Edino ZADNJE DESNO KOLO ni še
nikoli zatajilo. KOČIJAŽ zamenja samo PREDNJE LEVO
KOLO in vpreže KONJE. Hija KONJI! Pojdimo po KRALJA
in KRALJICO in se odpeljimo po kraljestvu. KRALJ pomaga
KRALJICI vstopiti v KOČIJO in pokliče KOČIJAŽA: poženi
KONJE, da odpeljemo KRALJICO po kraljestvu. KONJI so
se pognali v dir. Glej smolo! Po krajši vožnji je odpadlo
PREDNJE LEVO KOLO; ker ga je potem povozilo še ZADNJE LEVO KOLO, se je KOČIJA nagnila in KOČIJAŽ je
ustavil KONJE. KRALJ je zavpil na KOČIJAŽA: “Kaj za vraga
se je spet zgodilo?” Odpadla sta OBA LEVA KOLESA, tako
da je KOČIJA samo še na OBEH DESNIH KOLESIH.
“KOČIJAŽ, KOČIJAŽ, kaj sem ti rekel,” je rekel KRALJ. “Ali
ti nisem dejal, da preglej KOČIJO?” KRALJ in KRALJICA
sta morala izstopiti iz KOČIJE in se vrniti domov peš.
KOČIJAŽ pa je odpel KONJE. KOČIJO je po nekaj dneh
opremil z novimi PREDNJIMI IN ZADNJIMI KOLESI in tako
KOČIJO pripravil za naslednjo igro z naslovom KRALJ in
KRALJICA na potovanju po kraljestvu.

Vaje za spomin
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Nekoč sta živela KRALJ in KRALJICA. V svojem kraljestvu
sta zelo lepo živela. Nekega dne si je KRALJICA zaželela
vožnje s KOČIJO, zato je rekla KRALJU: KRALJ prosim te,
reci KOČIJAŽU naj pripravi KONJE in vpreže KOČIJO, ker
se želim peljati s KOČIJO po kraljestvu. KRALJ pokliče KOČIJAŽA: KOČIJAŽ, pripravi KOČIJO, kajti KRALJICA bi se
rada popeljala po kraljestvu. Preden vprežeš KONJE, posebej poglej PREDNJE LEVO KOLO, da ne bo kaj narobe,
kot je bilo zadnjič, ko je odpadlo PREDNJE DESNO KOLO.

Iskali smo:
 besede, ki se začnejo na ST: stena, stikalo, stojalo, strela,
strop, stenica, stol, strah, stik, stopica, strnišče, strgalo,
steklenjak, stopnice, …
 besede, ki se končajo na ST: gost, kost, most, post, gluhost, vernost, strogost, vest, pest, zavest, brest, zvest, …
 besede brez samoglasnikov: črv, drn, smrt, štrk, krt, vrh,
prt, trn, …
 Kaj imajo skupnega:
RADIO in BLUZA (bmug)
SAMOKOLNICA in AVTO (olok)
LOK in MIŠICA (avitet)
DREVO in KNJIGA (tsil)
ZOB in VODA (nemak)
ŠIVANKA in ČLOVEŠKA GLAVA (ohu)
AVION in PTICA (alirk)
MORJE in SOLZE (los)
ZELJE in ŽGANCI (ikrivco)













V čem se razlikujeta:
BONBON in BONTON (v črki T/B)
besede na TR: trg, trk, trnje, tramvaj, trapa, trgovina,
trta, trosi, trkalo, trot, trosi, trdnjava, trobenta, trobentica,
tricikel, trakulja, tri, Triglav, trikotnik, trik, trs, trolejbus,
trata, traparije, trn, trebuh, …
besede s črko R na koncu, ki jo naslednji uporabi v
stavku:
BOR … V gozdu raste bor.
UKOR … V šoli sem dobil ukor.
TREZOR … Vlomili so v trezor.
PRIZOR …Skozi okno ugledam prizor.
KOR … Pevci so se povzpeli na cerkveni kor.
IZBOR … Naredili so dober izbor.
PREDOR … Predor še vedno gradijo.
štetje besed kočija in kočijaž v sestavku Kočija - ob
poslušanju že znanega sestavka smo šteli kolikokrat
se ponovita besedi kočija in kočijaž;
kdaj ste bili zadnjič pri … frizerju, zobozdravniku, kupili čevlje, kinu… kot zanimivost, prav pri tem zadnjem
vprašanju, kdaj ste bili zadnjič v kinu, je bil velikokrat
odgovor, da že pred več desetletji;
katere stvari so tiste, ki so slovenske – skušali smo poiskati čimveč stvari, ki so pristno slovenske, značilne za
našo državo, kulturo, narod: kozolec, potica, gibanica,
čipke, medeni srčki, žganci, žlikrofi itd.

Simpatične punčke
Delavnica v izdelavi punčk iz modelirne mase
Kaj potrebujemo?
 modelirno maso Das (v knjigarnah ali specializiranih trgovinah jo imate na voljo v beli ali opečnati barvi; masa
je pripravljena in ni potrebno dodatnega gnetenja),
 predlogo/ vzorec za izdelavo punčke,
 podlogo (npr. plastično oz. iz umetne mase, ki jo sicer
uporabljate za podlogo pod krožniki in se lahko čisti),
 posodica vode, mokra krpa,
 valjar, nož,
 različne pripomočke, s katerimi lahko delate, odtisnete
vzorce (pokrovčki flumastrov, sponke, slamice, rezilo za
testo … vse, kar se vam zdi priročno za oblikovanje),
 barve (npr. vodene, tempera, barve za les …),
 brezbarvni lak (da na koncu izdelek prelakirate).
Modelirno maso (odrežete približno ¼ mase v 1 kg paketu) položite na podlogo in jo razvaljate na 0,5 – 1 cm
debelo. Predlogo punčke položite na razvaljano maso in
z nožem izrežite želeno obliko. Ostanke, ki jih boste uporabljali kasneje, prekrijte z mokro krpo, da se ne zasušijo.
Z mokrimi prsti zgladite stranske robove, da bodo lepo
gladki. Če boste izdelek obesili na steno, lahko naredite
luknjo, ali pa vstavite iz žice oblikovano kljukico, nastavek
za obešanje pa lahko tudi kupite.

Potem je oblikovanje punčke prepuščeno vaši domišljiji. Z
različnimi pripomočki lahko ustvarjate vzorce, s preostankom mase oblikujete lase, klobuk, predpasnik, čevlje itd.
Pri vsakem dodajanju nove plasti nekoliko zmočite površino, rahlo pritiskajte, da se bolje sprime, če je potrebno stike
zgladite. Ko zaključite z oblačenjem in modnimi dodatki,
punčko sušite tri dni v suhem, senčnem, brezvetrnem prostoru (ne na soncu, ker bo masa pokala!). Vmes preverjajte
in čez čas previdno privzdignite od podlage.
Ko je izdelek dobro osušen lahko, če želite, nadaljujete
z barvanjem. Uporabite lahko katerokoli barvo, lahko pa
pustite osnovno barvo mase. Za zaključek, ko je barva
suha, punčko prevlecite z lakom.
Iz modelirne mase Das lahko seveda izdelate karkoli drugega – hišico, živali, rože, s pomočjo modelčkov za piškote
novoletne okraske. Odprite pot svoji ustvarjalnosti!
Kdo bo najhitreje znal na pamet povedati naslednjo lepo,
ljubezensko zgodbico?
Nekoč so živeli trije Kitajčki, ki so se imenovali Jack, Jack
Drack in Jack Drack Drami.
Živele so tudi tri Kitajčice po imenu Cipka, Cipka Dripka
in Cipka Dripka Lampampami.
Nekega dne so se zaljubili in poročili: Jack s Cipko, Jack
Drack s Cipko Dripko in Jack Drack Drami s Cipko Dripko Lampampami. Čez devet mesec so vsi dobili ljubke
dojenčice: Jack in Cipka sta dobila Fujo, Jack Drack in
Cipka Dripka sta dobila Cicifujo, Jack Drack Drami in
Cipka Dripka Lampampami pa Cicifacifujo.
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