Živjo otroci!
Zadnjič, ko je bilo lepo vreme, smo se sprehajali po
travniku in ob robu našli tole. Veste kaj je tole?
Gosenica je. Veste kaj bo nastalo iz gosenice? Metulj.
Mogoče tak:

Se spomnite pesmice o gosenici? Zapojmo jo:
* GOSENICA (Romana Krajnčan) .. (posnetek v priponki)
Gosenica je lezla počasi na drevo,
pomigala na dolgo, pomigala kratko.
Primigala je k meni, v lonček sem jo dal,
nikar mi ne pobegni, požugal sem dejal.
Ko v lonček sem pogledal, je notri ni bilo,
pred oknom pa je letal metuljček prelepo.
**
Lahko pa sami naredite takole gosenico kot kaže slika.

Lahko pa naredite tako iz papirja in priredite tekmovanje, katera bo hitrejša.
Mogoče tvoja, mogoče mamičina ali pa očijeva. Dobro pihaj!
https://pin.it/5iMfH6G
***
Fino se zabavajte in seveda, ostanite zdravi!

Polona

Zelo lačna gosenica
(Eric Carle)

V soju mesečine je na listu ležalo jajčece.

Nekega nedeljskega jutra je vstalo toplo sonce in – pok! – iz jajčeca je prilezla
drobna in zelo lačna gosenica.

Začela je iskati hrano.

V ponedeljek se je pregrizla skozi eno jabolko. A bila je še vedno lačna.

V torek se je pregrizla skozi dve hruški, a je bila še vedno lačna.

V sredo se je pregrizla skozi tri slive, a je bila še vedno lačna.

V četrtek se je pregrizla skozi štiri jagode, a je bila še vedno lačna.

V petek se je pregrizla skozi pet pomaranč, a je bila še vedno lačna.

V soboto se je pregrizla skozi kos čokoladne torte, sladoledni kornet, kislo
kumarico, rezino luknjastega sira, salamo,

liziko, kos češnjeve pite, klobaso, kolaček in rezino lubenice. To noč jo je bolel
trebušček!

Naslednjega dne je bila spet nedelja. Gosenica se je pregrizla skozi en sam
okusen zelen list in potem se je počutila veliko bolje.

Sedaj ni bila nič več lačna in nič več ni bila majhna gosenica. Bila je ogromna,
debela gosenica.

Okrog sebe je zgradila hišico, ki se imenuje zapredek. V njem je ostala več kot
dva tedna. Potem je v zapredku izgrizla luknjico, se pregriznila skoznjo in …

bila je čudovit metulj!

**
Otroci, vam je bila pravljica všeč? Meni je bila. Vidite, kakšen lep metulj je
postala. Mogoče bo tak lep metulj postala tudi tista gosenica, ki sem jo zadnjič
srečala ob robu travnika. Kdo ve.

***
Lep konec tedna vsem in seveda, ostanite zdravi!
Polona

PIŠČANČEK PIK

To je jajce mame Koklje.
V njem spi piščanček Pik.

Jutro je.
Sončni žarek rahlo potrka na jajčno lupino: tok, tok, tik, tik.
“Hej, Pik, zbudi se!”
Piščanček Pik iztegne nožice in s kljunčkom odpre jajčno lupino.

“Kje je moja mama?” vpraša Pik in se ozira okrog.
“Mogoče je šla pripravit zajtrk,” mu odgovori sončni žarek.

“Poiskal jo bom!” se odloči piščanček. Na vrtu za kozolcem se spotakne ob
veliko črno nogo. Pikne jo s kljunčkom in vpraša:
“Si ti moja mama?”

“Ah! Kako si me prestrašil!” zavpije čudno bitje.
“Nisem tvoja mama. Jaz sem strah Ah!”
“Zakaj si se tako ustrašil?” se začudi poščanček Pik.
“Zato, ker si me ugriznil v nogo,” zavrešči strah Ah.
“Nisem te ugriznil,” užaljeno čivkne Pik.
“Saj tudi nočem prestrašene mame”, pomisli in stopi dalje po vrtu.

Ustavi se pred veliko zeleno nogo. In spet vpraša:
“Si ti moja mama?”
“Grr, nisem tvoja mama! Jaz sem jeza Grr!” zarenči Grr.
“Zakaj si tako huda?” sprašuje Pik.
“Ker si me kljunil v nogo.”
“Tudi jezne mame ne maram,” reče piščanček pik in steče daleč stran, da mu
huda jeza ne bi kaj storila.

Kmalu zagleda pred sabo veliko sivo nogo. Pikne jo in vpraša:
“Si ti moja mama?”
“Joj!” zajavka bitje.
“Nisem tvoja mama, jaz sem žalost Joj.”
“Zakaj si tako žalostna?”
“Kaj ne bom žalostna, saj si me zbodel v nogo,” zastoka žalost Joj.
“Tudi žalostne mame ne bi rad imel,” si misli piščanček Pik in pohiti naprej.

Obstane pred veliko pisano nogo. Pikne jo in pogleda navzgor:
“Si ti moja mama?”
Pisano bitje veselo poskoči in se glasno zasmeje.
“Hahaha, nisem tvoja mama, hohoho, jaz sem veselje Haha.”
“Rad bi imel veselo mamo,” tiho pomisli piščanček Pik, glasno pa vpraša:
“Zakaj se smeješ?”
“Hahaha, ker si me tako požgečkal,” odgovori veselje Haha.
“hočeš biti moja mama?” plaho vpraša piščanček Pik.

“Hahaha, ti si pa šeljivec,” se zasmeje veselje in z nogo poščegeče piščančka.
Zdaj tudi piščanček Pik veselo poskoči in se zasmeje.

Glasno hihitanje in hohotanje prikliče mamo Kokljo, ki že vse jutro išče
piščančka.
“Kokoko!” zakokodaka in vsa razburjena prihiti k piščančku.

“Ves čas te iščem in kličem, ti se pa potepaš, kokoko!”
“Hohoho!” se zasmeji veselje Haha. “Vidiš Pik Potepik, to je tvoja mama.”

Piščanček Pik se stisne k mami.
“Tebe sem iskal, mama!” vzklikne.
“Res? Potem pa hitro k zajtrku!” reče mama Koklja.
“Gre lahko veselje z nama?” vpraša piščanček Pik.
“Seveda, brez veselja se ne bi našla,” odgovori mama Koklja, vzame Pika pod
perut in vsi skupaj veselo odidejo.

**
Jaz sem piščanček Pik, Pik, Pik,
mamico iščem, kje je ta hip?
Kdo mi pomaga najti jo,
mojo ljubo zlato mamico?
***
Če vam je bila lutkovna predstava, ki smo vam jo zaigrali, bolj všeč kot knjiga,
si jo lahko še enkrat ali pa še večkrat pogledate ;).
Vesel konec tedna in seveda, ostanite zdravi!
Polona Horvat

