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ENO OGRODJE – VELIKO ZGODB
 

Kopirano ogrodje zgodbe
(glede na število
udeležencev)

Udeleženci morajo poznati koncept
zgodbenih ogrodij (glej spletni tečaj)

Izvajalec dejavnosti: Izberite zgodbo in
ustvarite ogrodje zgodbe – naredite
kopije ogrodij zgodbe za vse
udeležence

vaditi uporabo ogrodja zgodb
uriti ustvarjalnost in spontanost
pripovedovati zgodbe v skupini
da se zabavamo

Zakaj uporabljamo to vajo pri
izobraževalcih odraslih?

Izobraževalci
odraslih

20 do 30 minut
(dalj če je mogoče)

Majhne skupine: od 4 do 16
udeležencev

DELAVNICA 
Supporting the brain and

the memory 



Metodologija

(po potrebi ali želji: kratka ponovitev koncepta ogrodja zgodbe/struktura zgodbe)
razprava:delo v paru ali individualno?
naloga za vse udeležence: uporabite okostje zgodbe in ustvarite svojo zgodbo tako, da jo napolnite s podrobnostmi
in akcijo. Ne spreminjajte delov ogrodja, ampak bodite tako ustvarjalni, kot želite, da izpopolnite zgodbo.
5 do 10 minut za ustvarjanje zgodbe
Vsaj 2 ali 3 udeleženci/skupine pripovedujejo svoje zgodbe, lahko tudi več
Uživajte v drugačnosti zgodb 😉
So bila tudi sporočila zgodb različna?

Sporočilo aktivnosti:
Pri zgodbi ni "prav" in "narobe" - obstajajo samo različne različice. Ni problem, če zgodbo vsakič poveš drugače. Lahko
spremenite poudarek, spremenite fokus občinstva, vendar sporočilo ostane isto.



Evaluacija

Kaj vam je bilo najbolj všeč pri drugih
zgodbah?
Kaj je bilo za vas novo/nova izkušnja?
Kaj ste se naučili? O zgodbah in
pripovedovanju? O sebi?
Kaj je bilo za vas posebej lahko, kaj večji izziv?
Ali menite, da je ta aktivnost uporabna za
vaše učence? Zakaj/Zakaj ne?
 

References
Ogrodje:
Stara gospa ima debelo mačko, ki jé samo sladkarije.
Mačka pelje na sprehod, da se malo razgiba.
Mačka se zatakne.
Na pomoč priskočijo gasilci in osvobodijo mačko, stara gospa se jim zelo zahvaljuje.
Mačka je boljšo hrano in se nikoli več ne zatakne.

Primer:

Celotna zgodba: Debeli maček (danska ljudska pravljica)

Nekoč je živela stara gospa s črnim klobukom, ki je imela debelo mačko. Vsak dan je ta mačka jedla samo sladkarije. Starka
je mački poskušala dati zajtrk, kosilo in večerjo, vendar je mačka jedla samo sladkarije.
Nekega dne je gospa rekla. "Fat Cat, ti si predebel, moramo iti na sprehod, da telovadimo." Starka si je nadela črn klobuk in
se odpravila na sprehod z debelo mačko. Med sprehodom se je debela mačka zagozdila med smetnjak in drevo.
Majhna stara gospa je vpila: "Na pomoč, na pomoč, moja mačka je obtičala med smetnjakom in drevesom." Debeli maček
je zavpil "Mijav, Mijav".
Gasilci so prišli rešit Debelega mačka. Vsi so stali okoli in poskušali ugotoviti, kako bi Debelega mačka odlepili. "V našem
tovornjaku imamo vse te cevi, ki bi jih lahko uporabili, da mačko izplaknemo," so rekli gasilci. "Oh, ne!" je rekla stara gospa
s črnim klobukom. "Ne, ne!" je zavpil Debeli maček.
‘’No, morda bi morali pritisniti.’’ Tako so vsi Gasilci pritiskali in pritiskali, a ta Debeli maček ni popustil. Nato je eden od
gasilcev rekel: ''Namažimo ga.'' Tako so gasilci uporabili mast in maslo ter z njim namazali Debelega mačka. Potem so
potiskali in potiskali in Debeli maček se je izmuznil. »Oh, hvala, hvala,« je zavpila stara gospa. "Hvala, hvala," je zavpil
Debeli maček.
Starka s črnim klobukom in Debeli maček sta odšla domov. Debela mačka je stari gospe rekla: "Nočem se spet zatakniti."

Tako je pojedla zajtrk, kosilo in večerjo in ni več jedla sladkarij. In veste kaj ... Debela mačka ni bila več tako debela in nikoli
več se ni zataknila.
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