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PROJEKT ZGODBOŽERČKI 2022/23 

 

Projekt Zgodbožerčki  poteka v organizaciji ZKD Pesnica Šentilj in Kungota in v organizaciji JSKD Pesnica 

temelji na spoznavanju pisateljev iz domačega okolja, spodbuja bralno kulturo najmlajših in jih usmerja 

v poustvarjanje zgodbe skozi različna področja kulturnega udejstvovanja. Vabimo vas, da se srečate z 

literarnim delom Monike Bezjak ZGODBA O NEUSTRAŠNEM MIODELICUSU iz skrivnostnega sveta reke 

Mure. Založnik knjige je Muzej norosti, Trate. Zgodba o Miodelicusu je nastala po srečnem spletu 

dogodkov. Na sprehodu ob reki Muri je ribič našel več milijonov star fosil - lopatico delfina iz obdobja 

miocena. Ker je avtorica svoja otroka želela podučiti o pomembnosti najdbe, jima je napisala zgodbo. 

Da bi otrokoma šla bolje v uho, jo je opremila še z delfinčkovo pesmijo. Zgodba o delfinu nas popelje v 

miocen, za mnoge precej oddaljeno geološko dobo, ter nam pripoveduje o nastanku fosilov in življenju 

ob reki Muri, kakršnega poznamo danes. Knjiga je dvojezična, bralci jo lahko preberejo v slovenskem in 

nemškem jeziku. "Reka Mura ni navadna reka. Po vsaki povodnji razkrije kaj novega." Zgodba o fosilih, 

pogumu, podvodnem svetu... 

 POTEK PROJEKTA: 

- Branje zgodbe, brez ilustracij, spodbujanje zbranega poslušanja zbrano poslušanje in spodbujanje 
otroške domišljije, na način, da bo manj omejena in vodena.  
- Poustvarjanje po prebranem literarnem delu na temo zgodbe. Ob usvojeni vsebini zgodbe bodo otroci 
s pomočjo vzgojiteljev ustvarjali na različnih področjih kulturne vzgoje. Posamezna skupina se lahko 
odloči za eno ali več različnih kulturnih področij.  
- Literarna dejavnost (miselne igre, nadaljevanje zgodbe, poezija, dramatizacija, spreminjanje konca 
zgodbe, nadaljevanje zgodbe).  
-  Likovna dejavnost (risarske, slikarske, kiparske tehnike, fotografija, fotokolaž), lahko gre za 
individualno ali skupinsko snovanje.  
-  Glasbena dejavnost (petje, igranje na preprosta glasbila, orff, glasbena pravljica).  
-  Plesna dejavnost (izrazni ples, koreografija ali plesna pravljica).  
-  Gledališka dejavnost (gledališče, lutke, muzikal), priredbe so dobrodošle, zgodba je zgolj osnova za 
ustvarjanje; dramatiziran je lahko le del zgodbe ali se pripravi povsem nov dramski prizor z npr. enakimi 
junaki. 
 - Folklorna dejavnost (ljudske pesmi, igre, izštevanke, zbadljivke, folklorni splet na izbrano temo).  
-  Več zvrstna dejavnost (posamezna kulturna področja lahko med seboj prepletamo ali jim dodajamo 
dejavnosti iz drugih področij). 
-  Srečanje s pisateljico (v živo ali preko videoposnetka). 
 -  Uprizoritev lutkovnih, gledaliških predstav; plesnih, pevskih nastopov, ki jih bodo pripravile sodelujoče 
skupine. 
 -  Razstava nastalih izdelkov. 
- Na zaključni prireditvi bodo sodelujoče skupine prejele knjižno darilo, priznanje za sodelovanje in 
zgoščenko s fotografijami zaključnih prireditev. 


