KULTURA

3-6

skupine po 6

MOJE BARVE

45 minut

Prepoznavati in spoštovati različne barve kože.
Prepoznavati in ovrednotiti različne vrline, ki nas delajo posebne.
Razvijanje gibalnih spretnosti oz. motorike preko ustvarjanja.

»The Colors of us«, knjigo avtorice Karen Katz ali natisnjene slike z osebami iz knjige.
tempera barve, voda
A4 listi paprija
cimet, arašidovo maslo, različne barve čokolade, kolački, breskve, kokos, zrnje kave, med, paprika v prahu, različen kruh ipd., – namesto hrane imamo lahko fotograﬁje/slike le-teh
papirnate brisače

Prvi korak
Natisnjene slike likov iz knjige pritrdimo na steno ali tablo tako, kot si sledijo v zgodbi.
Drugi korak
Z otroci se posedemo v krog. Igrali se bomo sledečo igro. Začeli bomo s stavkom: »V učilnici
vidim nekaj modrega. Kaj je to?« Otroci nato ugibajo, kaj smo si izbrali v prostoru. Nato igro
nadaljujemo tako, da si nekdo drug izbere nekaj barvnega v prostoru. Na vrsti je vsak otrok.
Pravilo je, da si vsakokrat izberemo drugo barvo.
Tretji korak
Na mizo pripravimo hrano ali slike le-te, ki smo jih prinesli s seboj. Otroke povabimo, naj si jo
ogledajo in nato jih vprašamo za vsako posebej, kakšne barve je? Otroci ugotovijo, da je vsem
skupna rjava barva, le različnih odtenkov je.
Četrti korak
V nadaljevanju povabimo otroke, da se primejo za roke in se postavijo k prvi sliki, ki smo jo pritrdili
na steno. Tam jim predstavimo Leno, ki je glavni lik v zgodbi. Otrokom povemo, da se bomo z
Leno odpravili na sprehod.
Peti korak
Preberemo zgodbo in otroci se počasi premikajo od slike do slike.
(Prevod zgodbe)
Moje ime je Lena in stara sem sedem let.
Jaz sem barva cimeta. Mama pravi, da bi me kar pojedla.
Moja mama je barve francoskega toasta, ona je umetnica.
Mama me uči, kako mešati barve. Pravi, da če zmešam pravo mero rdeče, rumene, črne in bele
barve, bom imela pravo rjavo barvo za mojo sliko.
Prava rjava… ampak mama rjava je rjava.
Ne gre tako, pravi mama, veliko je različnih odtenkov rjave barve.
Sprehodimo se skupaj in boste videli. Gremo na igrišče, kjer vidimo prijateljico Sonjo.
Sonja je svetlo rumeno rjava. Mama pravi, takšna kot arašidovo maslo. Moje najljubše.
Izabela je čokoladno rjava kot piškoti, ki smo jih imeli za rojstni dan.
Lucija ima kožo, ki je barve breskve in je zagorela.
Moj najboljši prijatelj Jojen živi v bližini igrišča.
Jojen je barve medu. Dve ulici, nad nami živi sestrična Kyle.
Njena koža je rdečkasto rjava kot listje v jeseni.
Karla in Rozi peljeta svojega novega kužka v park.
Karla je svetlo rjave barve kot kakav in Rozina koža je podobna karameli.
Ko gremo mimo picerije, mama in jaz zagledava gospoda Pellegrina, ki v zraku vrti veliko pico.
Gospod je takšne barve kot je skorja pice, zlato rjave barve.
Moja varuška Candy je lepa kot dragulj, bronasta in jantarjeve barve. Izgleda kot princesa.
Po kosilu sva šli še do maminih najljubših trgovin, kjer gospod Kašmir prodaja veliko različnih
začimb. On je barva ingverja in čilijevega prahu.
Na ulici je moja teta Cathy. Teta Cathy ima 22 let, je zagorela kot kokosi in temen čaj.
Po sprehodu pridejo k meni še moji prijatelji, vzamemo brisače, se uležemo na streho in usmerimo
proti soncu.
Razmišljam o vseh, ki sem jih srečala danes: Sonjo, Izabelo in Lucijo, Jojena in Kyle,
Karlo in Rozi, gospoda Pellegrina in Candy gospoda Kašmirja in teto Cathy, vsak od njih ima lepo
barvo.
Moji prijatelji počasi odidejo in tudi jaz zapustim streho.
Vesela sem, da imajo vsi vse moje barve rumeno, rdečo, črno in belo.
Razmišljam o vseh čudovitih barvah, ki jih bom naslikala, in izgovorim njihova imena na glas:
cimet, čokolada in med, kava, karamela, zapečena skorjica kruha, mmmm, zvenijo tako slastno.
Končno so moje slike končane. Vse sem naslikala!
Poglej mama, “to so moje barve.”

Šesti korak
Zgodba je končana in otroke povabimo, da se posedejo v krog. Vsak izmed otrok pove, katera
barva mu je bila najbolj všeč in kateri lik v zgodbi mu je bil najljubši.
Sedmi korak
Otroke povabimo, da vsak opiše svojo barvo kože in sicer s pomočjo hrane. Npr. vaniljev sladoled,
banana, kakav itd.
Osmi korak
Otrokom pojasnimo, da je samo ena barva rjava, vendar imamo različne odtenke le-te. Če želimo
lahko otrokom razdelimo čokolade različnih barv. Vsi se bodo verjetno strinjali, da imajo vsi radi
čokolado, vendar ima vsak košček drugačen okus in prav to jih dela posebne.
Deveti korak
Otroke povabimo, da zdaj vsak zase razmisli in pove, kaj pa je pri njem posebnega. Ali znajo
zapeti lepo pesmico, ali poznajo kakšen čarobni trik, ali lepo rišejo ipd.
Deseti korak
Otrokom razdelimo papir in barve. Naloga je, da naredijo odtis svoje roke, vendar še prej morajo
najti barvo, ki bo približek njihovemu tenu/barvi kože. Nato jih povabimo, da poizkusijo narediti še
kakšen drugačen odtenek svoje dlani in tudi tega odtisnejo na papir. Na koncu se na svoj izdelek
podpišejo s prstom.

