Grilc, Uroš: Mali plac.
Ilustr. Gorazd Vahen. Bevke: Škrateljc in Vrhnika: Zavod Ivana Cankarja, 2017. 32 str.
|C – 1. stopnja
| Palčki (bajeslovna bitja) / Močvirje--Ekološko ravnotežje / Ljubljansko barje / močvirje /
rosika / uganke / varstvo narave / želve

Izvirna slovenska slikanica Mali plac je zgodba z močnim ekološkim sporočilom o tem,
kako pomembno je ohranjanje ravnotežja v naravi in skrb za naravno okolje.
Avtorja Uroš Grilc in ilustrator Gorazd Vahen sta ustvarila poučno zgodbo o mali želvi in
življenju v močvirju. Mali plac je čarobno lep kraj in prijazen dom številnih močvirskih živali.
Toda škratji urok z Malega placa prežene vse močvirske živali. Le želva zbere dovolj
poguma, da se sooči s škratjo nadlogo. V temačnem škratjem gozdu jo čakajo tri zahtevne
škratje uganke, saj škratje od vsega najraje sprašujejo zagonetne reči. A želva ve, da
si tisti, ki reši škratovo uganko, pribori naklonjenost teh malih hudob.
Bo želvi uspelo najti rešitev in pregnati škratji urok?
Bo Mali plac spet postal prijazen dom mnogoterih močvirskih bitij?
In še skrivnost: Mali plac v resnici obstaja in je dom želve sklednice, torej …
https://www.emka.si/webapp/wcs/stores/servlet/sl/emkasi/mali-plac-2289469-pr

Spodbude za branje:
Otrokom v predšolskem in v 1. triletju OŠ:
- Pravljico pripovedujem ali berem ob ilustracijah. Pri ugankah spodbujam otroke, da jih
rešujejo, potem šele nadaljujem z besedilom. Samostojni bralci berejo tudi sami.
- Pogovarjamo se o tem, kaj se v pravljici dogaja, in tudi o tem, kako pomembno je
ohranjanje ravnotežja v naravi in skrbi za naravno okolje. Z otroki v 1. triletju je
pogovor vsekakor bolj poglobljen!

ROSIKO
- poiščemo v kakšnem priročniku, npr:
Sopotnik, Maja; Kastelic, Lara:
Barjanski mozaik : priročnik za
opazovanje vrstnega bogastva
Ljubljanskega barja. Notranje Gorice :
Javni zavod Krajinski park Ljubljansko
barje, 2016.
- ali na spletu poiščemo fotografijo
rosike, npr: https://www.notranjskipark.si/izobrazevalnevsebine/rastlinskisvet/rosikovke/srednja-rosika
Otrokom razložim, da je rosika
mesojeda rastlina in da je ogrožena.

- Pokažem jim fotografije Malega placa in Ljubljanskega barja; ob njih jim razložim, kaj je
Ljubljansko barje in kje je Mali plac.
https://www.visitvrhnika.si/si/kaj-videti/naravne- znamenitosti/mali-plac
- Obiščemo Mali plac, če nam ni predaleč:
http://www.ljubljanskobarje.si/aktualnenovice/pot-mocvirskih-skratov-na-mali-plac-jeodprta
Učenci 2. triletja:
-

Slikanico vključimo v projekt o koliščarjih, Ljubljanskem barju idr.
Sebastijan Pregelj: Deček Brin:
https://www.bralnaznacka.si/sl/priporocene-knjige/decek-brin-na-domacem-koliscu

mag. Tilka Jamnik

