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Odkar znamo ljudje govoriti, si pripovedujemo zgodbe. V dolgih 
stoletjih se je preko ustnega in pisnega ustvarjanja številnih 
pripovedovalcev izoblikovala skoraj nepregledna zakladnica pravljic. 
Tu so. Vabijo vas, da jih tudi vi pripovedujete in da spodbujeni z 
njihovimi vsebinami ustvarite še kakšno svojo.

Na Vodnikovi domačiji Šiška v nedeljo, 17. marca 2019 odpiramo 
interaktivno razstavo za otroke Pravljični studio, ki otroke na 
zanimiv in ustvarjalen način seznanja z glavnimi evropskimi 
pravljičnimi motivi, evropskimi zbiralci folklornega gradiva in 
pravljičarji, temeljnimi evropskimi nacionalnimi zbirkami ljudskih 
pravljic in temeljnim znanjem s področja teorije pravljic. 
Obiskovalce vabi k raziskovanju in spoznavanju sveta pravljic ter 
predvsem k samostojnemu izmišljevanju in pripovedovanju zgodb.

Namenjena je otrokom, njihovim staršem, strokovnim delavcem in 
drugim zainteresiranim, ki bi radi pripovedovanje kot pomembno 
in zabavno aktivnost vnesli v šolski, delovni ali družinski vsakdan. 

Razstava bo odprta od TO do PE od 15.00 do 19.00 in ob SO in NE 
od 10.00 do 14.00 ter ob dopoldnevih po dogovoru za organizirane 
skupine. Vodeni obisk je za organizirane skupine brezplačen. 
Obvezna je predhodna prijava na katja.presa@divjamisel.org.



O PRAVLJIČNEM STUDIU
Vsi elementi na interaktivni razstavi udeležence vabijo k aktivnemu 
raziskovanju vsebin. Temeljne vsebine in znanja s področja pravljic 
so predstavljeni na naslednje načine:

PRIPOVEDOVALSKI ZEMLJEVID EVROPE 
Obiskovalci po zemljevidu Evrope razporedijo magnete z 
upodobitvami junakov in pošasti iz temeljnih evropskih epov, 
najpomembnejših evropskih zbiralcev folklornega gradiva in 
pravljičarjev ter likov iz njihovih pravljic.
Zemljevid pospremijo zvočne interpretacije odlomkov iz epov v 
izvirnem jeziku ter knjižne izdaje epov ter nacionalnih zbirk pravljic.

BAJESLOVNA BITJA SLOVENIJE 
Obiskovalci spoznajo izbrana slovenska bajeslovna bitja ter jih 
umestijo v njihovo naravno okolje.

ZNAČILNOSTI PRAVLJICE
Obiskovalci s pomočjo besednih značilnosti pravljice (značilni 
začetki in konci, značilne besedne zveze …) na magnetno tablo 
napišejo novo zgodbo.

PRAVLJIČNI STUDIO
Pripovedovalsko prizorišče obiskovalce vabi k samostojnemu 
ustvarjanju zgodb. Pri tem so jim v uporabo na voljo različni 
pripomočki: pravljična ozadja, pravljični predmeti, pravljična 
pokrivala, zvočni učinki, pripovedovalske kocke.

POSLUŠALNICA IN BRALNI KOTIČEK
Obiskovalci lahko prisluhnejo odličnim interpretacijam 
ljudskih pravljic ter zvočnim posnetkom folklornih in odrskih 
pripovedovalcev. Na knjižni polici pa najdejo izbor pravljičnih 
izdaj v slovenskem jeziku.
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