MUCA COPATARICA
Muca Copatarica avtorice Ele Peroci zavzema posebno mesto v slovenski otroški literaturi. V
letošnjem letu praznuje 60 let v okviru festivala Junij Ljubljana.

In kdo je Muca Copatarica?
Otroci vedo, da je to muca, ki odnaša copatke nerednim otrokom, ki jih ne pospravijo za seboj.
In kako smo jo spoznali podrobneje?

Kar trije otroci so predstavili vsebino
skupini v sklopu projekta bralnega
projekta CICIUHEC. S knjigo v roki smo
spoznavali orientacijo v knjigi – naslov,
začetek in konec knjige, hrbtna stran
knjige, kako knjigo beremo in na
kakšen način z njo ravnamo, jo
pospravljamo. Spoznali smo, da je
avtor knjižnih vsebin lahko tudi
pravljičar ali pisatelj.

Raziskovanje smo nadaljevali s slikanjem v vitraž tehniki. Slike smo razstavili v mestni hiši.
Prejeli smo drugo nagrado strokovne žirije.

Otroci so izdelovali mačke iz gline

Mačke so izdelovali tudi iz kartonastih tulcev in barvnega papirja …

Izdelovali smo lutke na palčki iz tršega
papirja.

Za uprizoritev pravljice so otroci želeli
izdelali tudi mini gledališče. In namesto
gledališča je nastala »televizija«
ZVEZDA. Na papirnati trak so otroci
narisali potek pravljice in ga pobarvali.

Pri predvajanju »risanke« Muca Copatarica smo povabili tudi mlajše otroke iz sosednje
skupine.
In kako bi zvenela pravljica v drugem jeziku? Povabili smo Eldinovo mamico in ob predvajanju
nam je pripovedovala pravljico v albanskem jeziku. Zveni čisto drugače.

Spoznali in naučili smo se nekaj osnovnih albanskih besed – dober dan, hvala, deček, deklica ..

Nekaj dni kasneje se nam je pridružila še Konstantinova mamica, ki nam je povedala pravljico
v srbskem jeziku.

Vedenje mačk smo spoznavali tudi skozi gib. Tako so otroci pripovedovali iz svojih izkušenj o
vedenju mačk – kako se umivajo, skačejo, predejo, počivajo, pijejo mleko.

Zaključili smo s pantonimo; otrok je pokazal določeno
vedenje ki je značilno za mačke. Ostali so ugotavljali kaj
je otrok pokazal. Gibalne uganke so si otroci zastavljali
tudi sami v kotičkih. Ugotovili smo, da mačke
razumemo vsi ljudje na svetu ne glede na državo, v
kateri živimi in jezik, ki ga govorimo.

Izdelke smo razstavili za dva tedna v mestni hiši v sklopu festivala Junij v Ljubljani. To je največji
in najodmevnejši festival pri nas, v Ljubljani.

Sklepna prireditev je potekala na Kongresnem trgu, kjer smo »spoznali« muco Copatarico.
Razglasili so zmagovalce natečaja, prejeli smo nagrado. Dogodek pa zaključili na razstavi v
Mestni hiši.

IZJAVE OTROK
»Albanscina je kot japonščina. Nič ne razumeš.« Konstantin
»Fajn je blo k smo poslušali drug jezik. Alvanščina je težek jezik. Ne bi se je učil.« Enej
»Koletova mami je govorila srbsko. Pa spet nisem nč razumel.« Lukas
»Veš to danes je bila maškara, men je pa všeč taprava Muca Copatarica.« Urban

