
Starši, otrokom na čim bolj zanimiv način pripovedujte gibalno zgodbo in ob pripovedovanju 

kažite različne gibe, ki jih naj otroci ponavljajo za vami. 

Evelina Umek: Živalski vrt (gibalna zgodba)  

 

Vrabčki, ki so se tisti dan mudili v živalskem vrtu, so kmalu ugotovili, da se dogaja nekaj 

posebnega (gibamo se po prostoru, z rokami mahamo, kot bi leteli; včasih se ustavimo in 

oziramo naokrog).   

Obiskovalcev ni bilo in živali so bile nestrpne. Nikogar ni bilo, ki bi jih občudoval (z rameni 

skomignemo, kot da nam nekaj ni jasno).  

Slon se je prestopal compa-comp (z rokami naredimo rilec in se prestopamo na mestu) in 

glasno trobil (trobimo oooo).  Najpogumnejši vrabček je vzletel (nekaj časa letamo) in pristal 

na njegovem hrbtu (ustavimo se). 

 Zaščebetal je: »Kako velik trobec (z rokami naredimo velik krog – poudarimo veliko, nato 

pokažemo z rokami rilec). Priletel je drugi (nekaj časa letamo, nato se ustavimo), in dodal: 

»In kako velika ušesa!« (Z rokami naredimo velik krog, nato z rokami naredimo ušesa.) Slon 

je začel pahljati z njimi in vrabčka je kar odpihnilo (z roko naredimo rilec in se zavrtimo). 

Odletela sta k opicam (letamo po prostoru). Te so se obešale na droge (stegujemo roke, kot 

bi se na nekaj obešali),  se praskale (se praskamo) in kričale (kričimo). »Prehrupne so,« 

(zamašimo si ušesa) sta rekla in odšla k divji svinji (tečemo po prostoru), ki se je s svojimi 

mladički valjala po blatu (valjamo se po tleh).  »Fuj,« sta rekla (se skremžimo in skrčimo).  

Krdelo volkov v ogradi je tekalo okrog mreže (hitro hodimo po vseh štirih).  »Upam, da ne 

bodo tulili,« sta pomislila in že so volkovi začeli zavijati (dvignemo glavo, naš pogled 

usmerimo navzgor in tulimo uuuuuuuuuu).  

Lev je mirno spal (roki damo pod lice in zapremo oči). Sploh se mu ni ljubilo rjoveti. 

Medved  je nekaj brundal sam zase (brundamo) ter tacal okrog (počasi hodimo po vseh 

štirih).  

Zmotile so ju račke, ki so racale k ribniku in se oglašale (oglašamo se z ga, ga, ga;  gremo v 

počep, dlani damo pod pazduhe in mahamo s komolci).  

Žabe so na vso moč regljale in skakale v vodo in iz nje (oglašamo se s pljusk, pljusk in 

regljamo; skačemo iz počepa visoko v zrak, roke imamo med razkoračenimi nogami).  

»Poskusiva pri ptičih,« sta rekla (stečemo v vijugah po prostoru in krilimo z rokam in se 

ustavimo). »Stran, stran,« je zavreščala papiga (z rokami pred seboj mahamo, kot da nekoga 

odganjamo). »V tem živalskem vrtu pa res ni miru,« je potožil prvi (pokrijemo si ušesa in 

zmajemo z glavo).  

»Zletiva v gozd,« je rekel drugi in poletela sta proti najvišjemu drevesu v gozdu (stečemo v 

vijugah po prostoru in krilimo z rokami). Srečala sta druge ptiče (pomahamo v pozdrav) in jim 

povedala o vsem, kar sta videla v živalskem vrtu. 


