
ZMAJ IZ PETELINJEGA JAJCA
gibalna zgodbica



zgodbica je priredba legende o nastanku tržiča in je
gibalna - otroci (majhni in veliki) naj se ob

poslušanju aktivno
vključijo, se pri tem zabavajo in doživijo lepo izkušnjo.

legenda:

gibalna naloga za otroke od 1 – 3 let

gibalna naloga za starejše od 3 let

Za izvedbo potrebujemo dobro voljo, umita ušesa, da bomo
zgodbo in naloge dobro slišali, vse dele telesa in varen prostor (če

je potrebno, umaknemo kose pohištva). 😊
 

3, 2, 1 pa začnimo, hura!



Nekoč so nad Ljubeljem pod Košuto, najdaljšem grebenu v
Sloveniji, živeli ljudje. Za svoje preživetje so obdelovali zemljo in kopali

živo srebro.
Vsako jutro so se prebudili dobre volje in za srečo trikrat

tekli okrog hiše.

 
Tečeš na mestu z visoko dvignjenimi koleni.

Hodiš ali tečeš po prstih 3x gor in dol po prostoru.



Enemu prebivalcu je bilo ime JAKA in živel je na čisto
svojem koncu Ljubelja, bolj na samem.

Imel je suhega petelina, ki je rad kikirikal na ves glas in
lahkotno poskakoval po dvorišču.

Poskoči
z obema nogama (sonožno) ali se dvigni na prste. Ponovi 3x.

Poskoči z ene noge na drugo in pri tem veselo
zaKIIIKIIIRIIKAAAJ. Ponovi 10x.



Ko so sosedje videli Jakovega suhega petelina, so dejali: »Z
nega nebo nč!«*

»O, pa bo!« jim je Jaka odgovoril.
Pa je svojega petelina hranil in hranil, a nobena hrana mu

ni pomagala, da bi se vsaj malo zredil. Petelin je bil še vedno »kumeren«*,
da ni bilo za nikamor

Navkljub vsemu pa Jaka in petelin nista bila slabe volje in
sta se vrtela, smejala in igrala še naprej.

*Z nega nebo nč = iz njega ne bo nastalo nič
*kumeren = suh

Roki  vstran in se zavrti enkrat, dvakrat, trikrat. 
Se ti že kaj vrti? Poskusi še v drugo smer.
Zavrti se tolikokrat, kolikor jih šteješ let

 (če si star 5 let, se zavrti 5x v eno in
5x v drugo smer).



Nekega lepega popoldneva, ko sta se Jaka in petelin grela na
soncu, je mimo prišla ena coprnica. Jaku je dala posebno hrano za petelina in
mu rekla: »Da bo tvoj petelin zrastel v velikega in močnega, moraš vsak dan

trikrat okrog hiše po vseh štirih za moč in šele nato nahrani petelina.«

Postavi se na vse štiri in tako pojdi  3x okrog mize/stola/igračke.

Uleži se na hrbet, se dvigni na roke in noge ter 3x obkroži
mizo/stol/igračko.



In res! Petelin je rastel in rastel in postal zelo velik.
Nekega dne pa je petelin Jaku zbežal na vrh gore  »Kvadu«*.

*Kvadu = Kladivo, gora, vrh na grebenu Košute

Oponašaj
petelina, ki beži.

Skoči
pokonci na obe nogi in se pretvarjaj, da

plezaš na visoko goro.



Na vrhu gore je petelin znesel eno veliko jajce.
Grel ga je, ljubkoval, hodil okrog njega in mu pel pesmico

Petelinček je na goro šel.

Počepni in vstani. Ponovi 3x.

Hodi čepe okrog »jajca« in zapoj pesmico.



Petelinček je na goro šel, kikirikiki,
petelinček je na goro šel,

kikirikiki,kikiriki, kikiriki, kikirikiki.
Kaj pa on na gori bo, kikirikiki

kaj pa on na gori bo, kikirikikikikiriki,
kikiriki, kikirikiki.

On na gori ljubco ima, kikirikiki
On na gori ljubco ima, kikirikikikikiriki,

kikiriki, kikirikiki.
ljubca obolela je, kikirikiki

ljubca obolela je, kikirikikikikiriki,
kikiriki, kikirikiki

.Poslali so po dohtarja, kikirikiki
poslali so po dohtarja, kikirikikikikiriki,

kikiriki, kikirikiki
.Ljubca ozdravela je, kikirikikil

jubca ozdravela je, kikirikikikikiriki,
kikiriki, kikirikiki.

petelinček je na goro šel



Prišel pa je dan, ko se je iz jajca izvalil zmaj.
Zmaj je rastel in rastel, postajal vse večji in težji in

kmalu je gora »Kvadu« postala premajhna zanj. Začela se je rušiti in velike
skale so se kotalile v dolino.

Uleži se na tla in se enkrat zakotali kot skala (lahko ti
pri tem pomagajo starši).

Večkrat se zakotali kot skala. Ko se ustaviš na hrbtu, dvigni nogi
in roki ter jih stresi.



Ljudje so začeli bežati v dolino. Tudi zmaj se je ustrašil
»šundra«*. Takrat se je utrgal plaz čisto blizu njega in ga zasul.

Ljudje pa so se ustavili na dnu klanca v dolini in se tam ustalili.
Tako je nastalo mesto Tržič.

*šunder = hrup

Hitro hodi po prstih gor in dol po prstih, se usedi in si zaploskaj.

Teči na mestu z visoko dvignjenimi koleni, naredi počep in
zaploskaj.


