KULTURNI DAN
Gledališka predstava Mati Gaia

Pozdravljeni starši in učenci.
V TOREK, 5. 5. 2020, bomo izvedli kulturni dan za učence od 1. do 9. razreda.
Ogledali si boste plesno-glasbeno gledališko predstavo Mati Gaia, ki so jo odigrali
učenci OŠ Brežice.

1. NALOGA: Ponovimo pozdrav Soncu, ki ga že obvladate.
2. NALOGA: Ogled predstave Mati Gaia.
3. NALOGA: Sprehod v gozd/naravo.
4. NALOGA: Nariši ALI izdelaj »foto album« (1. in 2. razred).
5. NALOGA: Nariši ALI izdelaj »foto album« IN napiši svoje razmišljanje (od 3. do 9.
razreda).
6. NALOGA: Naredi dobro delo.

1. NALOGA: Ponovimo pozdrav Soncu.
»Dobro jutro, dober dan, danes je kulturni dan.«
POZDRAV SONCU najdeš na povezavi: https://univerza.mojaxis.si/pozdrav-soncu/
Če ti pozdrav soncu ni všeč, pa malo poskakuj.
2. NALOGA: Ogled predstave Mati Gaia.
»Nekaj zdravega pojej, potem pa si predstavo oglej.«
O predstavi:
Plesno-glasbena gledališka predstava Mati Gaia, ki so jo odigrali učenci OŠ Brežice, je
nastala lani ob svetovnem dnevu Zemlje, traja 32 minut.
Predstava nosi močno sporočilo – človeška bitja smo onesnažila naš edini dom –
Mater Zemljo.
Glavna junakinja Gaia (v grščini Gaia pomeni boginja Zemlje) je zelo žalostna, zato
nas prosi, da se poboljšamo.
Predstava je zanimiva, ker v njej igrajo tvoji vrstniki. So odlični igralci, plesalci in
pevci. Bodi pozoren tudi na sceno ter zvočne in svetlobne učinke.

Če je možno, si predstavo oglej skupaj s starši, bratci, sestrami …
Glejte s srcem!

PREDSTAVO NAJDEŠ na povezavi: https://www.youtube.com/watch?v=t5jkXhYT22g
Ali vtipkaj Youtube: MATI GAIA.

3. NALOGA: Sprehod v gozd/naravo.
»Razgibaj se v naravi, da bo vse dobro v tvoji glavi.«
Pojdi v bližnji gozd. Dihaj, vonjaj, opazuj … pobožaj drevo, poduhaj cvetlico, zapri oči …
prisluhni zvokom narave.
Kaj čutiš, ko si v gozdu? Kaj je Mati Zemlja, naročila, da naj storimo?
USTNO ODGOVORI. Če je kdo s tabo, se z njim pogovori.

4. NALOGA: Nariši ALI izdelaj »foto album« (1. in 2. razred).
»Naj slika bo spomin, da hodil sem tod' mim.«
NARIŠI karkoli na temo predstave, npr. nekaj, kar ti je bilo všeč.
ALI
IZDELAJ »FOTO ALBUM«. Na sprehod vzemi fotoaparat in fotografiraj tisto, kar je
tebi zelo lepo in bi rad ohranil v spominu. Dihaj, vonjaj, opazuj, da bo spomin še lepši.
5. NALOGA: Nariši ALI izdelaj »foto album« IN napiši svoje razmišljanje (od 3. do
9. razreda).
»Med hojo misli zbistrim, bolje »vidim«, polno živim.«
NARIŠI karkoli na temo predstave, npr. nekaj, kar ti je bilo všeč.
ALI
IZDELAJ »FOTO ALBUM«.
Na sprehod vzemi fotoaparat in fotografiraj tisto, kar je tebi zelo lepo in bi rad ohranil
v spominu. Dihaj, vonjaj, opazuj, da bo spomin še lepši.
IN
NAPIŠI SVOJE RAZMIŠLJANJE.
Kaj je Mati Gaia prosila, da naredimo zanjo?
V zvezek za slovenščino napiši NAJMANJ 5 povedi. Spomni se na predstavo.
ALI (VIŠJI RAZREDI)
Če želiš, lahko napišeš kratko razmišljanje/lahko tudi spis z naslovom ČUTIM MIR.
-

-

V UVODU povej, kako ljudje živimo/živiš, kaj nam je najbolj pomembno; kako
skrbimo za naravo, kakšen imamo odnos do nje/do ljudi; Si se kaj spremenil/-a
v času izolacije?
V JEDRU razmišljaj, kaj meniš, da nas Mati Gaia prosi. Kdaj se bo spet počutila
dobro? Kako se ti počutiš?
V ZAKLJUČKU napiši, kdaj po tvojem mnenju človek čuti mir. Zapiši pozitivno
misel in jo poveži z naslovom spisa in prihodnostjo.

6. NALOGA: Naredi dobro delo.
Zdaj pa hitro poglej, kaj se je zgodilo s tvojim semenom/sadiko, ki si jo dal v zemljo
ob naravoslovnem dnevu. Ali je že kaj pokukalo ven? Jo je potrebno zaliti? Saj veš,
seme za kalitev potrebuje tudi vodo.
Likovne izdelke, »foto spomine«, iskrene zapise pošlji razredniku.
Kulturni dan pripravili Lučka Novosel in Silva Žveglič

LEP DAN!

