
DIGITALNA ZGODBA

SCENA 1: KRIŽIŠČE s semaforjem

‘’Živijo! Sem Zarja in grem prvič sama v šolo! Bi me pospremil?’’

SCENA 2: Na pločniku ob cesti.

Zarja (razmišlja): ''Danes je pa res veliko vozil na cesti! Nekaj prevoznih sredstev že poznam. Tam je tovornjak! Tovornjak

prevaža različno blago kot so hrana, oblačila, žive živali, pohištvo in še bi lahko naštevala. Poznam tudi osebni avtomobil; z

njim me starši po navadi peljejo v šolo. Tudi avtobus vidim! Ta je mestni avtobus, poznamo pa še regionalni avtobus, s

katerim se peljem, ko grem obiskati prijateljico na Štajersko. Danes sem peška, zato hodim po pločniku.

SCENA 3: VLAK

Zarja (hodi po poti do vlaka in razmišlja): '' Na poti v šolo se srečam še z enim vozilom, ki je zelo posebno.

(Glas pripovedovalca): Z glavo puha, s srcem kuha, z nogami melje, v dalj nas pelje. Uganeš katero vozilo je to?

Zarja: ''To je vlak! V njem lahko sedi veliko potnikov, prenaša pa tudi blago.. Pelje samo po železniški progi, ki je sestavljena

iz tirnic!

SCENA 4: Most

Deklica: ''Dober dan, deklica. Kam pa greš?''

Zarja: ''Dober dan! V šolo! Kaj pa počnete vi?''

Deklica: ''Oh, samo občudujem, kako lepa je narava. In ta potok, res je čudovit, njegov zvok me tako pomirja.'' Od tu se vidi

tudi Krim!

(Glas pripovedovalca): '' Pomisli, koliko rek in hribov vidiš tudi ti na svoji poti v šolo?''

Zarja: '' Res je lepa narava okoli nas! (zaskrbljeno) Sedaj pa moram iti, mudi se mi v šolo! Na svidenje!''

Deklica: ‘’Adijo!’’

Glas pripovedovalca: ‘’Premisli, koliko rek in hribov vidiš na svoji poti v šolo.’’

SCENA 5: Rondo

Glas pripovedovalca: '' Zarja je nadaljevala svojo pot do šole. Zavila je na levo, šla mimo ograje in stopila na potko do svoje

šole. Hodila je mimo nasada dreves, ki mu rečemo drevored.

Maša: ''Živijo Zarja, dolgo te že nisem videla! Bi počakala z menoj pred šolo?''

Zarja: ''Živjo Maša! Seveda, ampak samo do zvonjenja! Potem moram k pouku!''

SCENA 6: Na gugalnici pred šolo



Maša: '' Ker v šolo hodiš že sama, je dobro, da poznaš tudi nekaj prometnih znakov. Prometni znaki so znaki, ki jih vidiš na

tablah ob cesti. Če boš na poti v šolo kdaj videla ta prometni znak, to pomeni, da se moraš ustaviti in pogledati, ali je varno

prečkati cesto. Če boš kdaj videla takšen prometni znak, to pomeni, da tam lahko prečkaš cesto. Vendar pozor! Ko želiš cesto

prečkati na zebri , moraš vedno počakati na zeleno luč na semaforju. Če semaforja ni, pa moraš počakati, da se vozila na cesti

ustavijo. Šele takrat lahko prečkaš cesto!''

Zarja: ''Danes sem se pa res veliko naučila ''

(Zvonenje)

Zarja: ''Joj, saj že zvoni. Zdaj pa moram iti, da ne zamudim k pouku! Adijoooo!''


