
 

Živijo,

Kratkočasnik je ta teden na dopustu! 

 

Ja, prav si prebral/a! Gospodič je podaljšal prvomajske počitnice. Še vedno

lenobno poležava na plažnem kavču, navdušeno plava v kadi in se sonči na

balkonu. 

 

Zato ga nadomeščam jaz!

 

Moje ime je Jacek, 

sem nasmejan kot kakšen pajacek.

Pomagam otrokom najti mavrični svet,

ki je v sonce, lepoto, toplino odet.

 

Upam, da Tvoj kratkočasnik z mano ne bo dolgočasen. :)

 

Topel objem,

 

tvoj Jacek
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Tvoje pobarvanke. Če doma nimaš tiskalnika, ali pa je v njem zmanjkalo nagajive barve,

jo lahko jo prerišeš ali narišeš po svoje in jo pobarvaš.
 Pobarvanke so delo ilustratorke Jane Fak.  

Jaz strašno rad barvam in rišem. 

                     Jacek :)



 

Ilustracije: Jana Fak  



 



Moja šola je bila prav posebna šola.
Bila je drugačna in samosvoja
in prav zato tako moja.
Tam ni bilo važno,
od kod prihajaš,
tam ni bilo »frajersko«,
da puncam nagajaš.
Pri nas ni bilo pomembno,
ali veruješ,
bilo je vseeno,
kakšne čevlje obuješ.
V naši šoli je vsakdo bil drugačen,
a zato prav nič napačen.
Skupaj smo bili kot šopek pisan,
v mavričnih barvah,
kot iz pravljice narisan.
 
Jacek
 

Lahko si mislim, kako zelo že ti pogrešaš svojo šolo in predvsem vse svoje sošolke
in sošolce. Napiši jim pismo in jim ga pošlji. Naj ti pomagajo starši, 
 

 

  





Povabim te, da ta teden obiščeš gozd. Če imaš doma kakšnega
kosmatega prijatelja, ga seveda vzemi s sabo. V gozdu opazuj in
poslušaj. Katere zvoke slišiš? Petje ptic? Nežen veter, ki pihlja? Kaj še?

Katere živali srečaš? Ptice? Metulje? Morda imaš srečo in srečaš veverico?

Pa srno? Bodi tih/a in opazuj. Poslušaj. Kaj vonjaš? Katere barve vidiš?
Dotakni se dreves, grmičkov. Kaj občutiš?
 

Gozd ti prinese toliko sporočil, če jim le znamo prisluhniti.   

Gibalni izziv
 

  Rad hodim v naravo,
za sprostitev in zabavo.
Spremlja me prijatelj moj,
ki od veselja z repkom maha
in me posluša,
ko mu rečem »stoj«.
Vedno me razveseli,
tudi takrat, 
ko mi življenje prinaša skrbi.
Gre za mojega kosmatinčka,
ki četudi ne govori,
iz oči mu preberem nešteto stvari.
 
Jacek



Uganke zavozlanke
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Malo sem ti pomagal,
Jacek
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Kratka vizualizacija
 

Naj te povabim v mavrični svet
v njem tako preprosto je živet`.
 

Predstavljaj si, da živiš v čarobnem, mavričnem svetu. 
Kako izgleda?
 
Kdo vse je s tabo? 
Kaj skupaj počnete?
 
Kako se počutiš?
Kaj vse je tam mogoče?
Morda sonce za oblakom joče,
barvica pa plesat hoče? :)
 
Pričaraj si mavrični svet.
Vračaj se vanj, spet in spet in spet ...
 
Z ljubeznijo,
 
tvoj Jacek
 


