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Bela kača s kronico 

 

Berilo, str. 84 

 

 
 

 Glasno 2x  preberi  odlomek pravljice.  
 

 Preberi vprašanja in nanje ustno odgovori v celih povedih: 
 
Kam je hodila delat kmetica? 
Kje je puščala otroke? 
Kam jim je dajala mleko? 
Kako so otroci poimenovali belo kačo? 
Kaj jim je pustila bela kača? 
Zakaj so imeli veliko preje? 
 
Nadaljevanje pravljice ti lahko preberejo starši ali pa kar sam. 
Najdeš jo na koncu vseh današnjih navodil. (Zelena barva v 
besedilu spodaj je nadaljevanje.) 
 
Kaj misliš, da je nauk zgodbe, kaj se iz nje lahko naučimo? 
Poskusi sam povedati, šele potem poprosi starše, da ti razložijo, 
če ne boš vedel:  
 

 Povej staršem, kam in komu bi ti dal/a krono?  
 

 Pripoveduj svojo pravljico in si namesto kače izmisli drugo 
žival. 

 

 Izmisli si pravljico z začetkom: Nekega večera sem sam/a  
sedel/a v sobi. Zagledal/a sem ... 

 
Svojo izmišljeno pravljico boš pripovedoval-a, ko pridemo nazaj v 
šolo. 
 
VADI GLASNO BRANJE odlomka v B/84. 

GLASBENA 

UMETNOST 

 

Nauči se pesem o burji s pomočjo posnetka. 
 
Janez Bitenc- BURJA PIHA 
 
https://www.youtube.com/watch?v=bcr1lrURixg 
 
https://www.youtube.com/watch?v=xAChXz8iGR4 
 
https://video.arnes.si/watch/dv950gf613gr 

https://www.youtube.com/watch?v=bcr1lrURixg
https://www.youtube.com/watch?v=xAChXz8iGR4
https://video.arnes.si/watch/dv950gf613gr


Besedilo je zelo kratko, zato se ga lahko hitro naučiš ob 
večkratnem ponavljanju besedila. 
 
Pesem: J. Bitenc – Burja piha 
 
Burja piha čez gore, 
dežek pada na polje, 
sonce se skoz veter smeje, 
veter pa oblake šteje: 
en, dva, tri, 
pojdi ven ti. 

 

ŠPORT 

 

GIBANJE – Kako ti je ime? Te gibalne dejavnosti lahko opraviš tudi 

na svežem zraku. 

A Poskoki na mestu 10x  M 50 korakov vzvratno 

B Skači po desni nogi 5x  N Sonožni poskoki 20x 

C Skači po levi nogi 5x  O 
Hodi kot medved in 

štej do 10 

Č 
Teči do najbližjih vrat 

in nazaj  P 
Plazi se kot rak in štej 

do 10 

D 
Hodi kot medved in 

štej do 5  R 
Upogni se navzdol in 

se dotakni prstov 20x 

E Naredi 3 sklece  S 
Poskusi se dotakniti 

oblakov, štej do 15 

F 10 trebušnjakov  Š 
Zamahni z rokami 

kot ptica 20x 

G 10 žabjih poskokov  T 
Hodi po kolenih, štej 

do 10 

H 
Stoj na desni nogi in 

štej 10 10  U 
Predstavljaj si, da 

voziš kolo z rokami, 

štej do 20 

I 
Stoj na levi nogi in štej 

do 10  V 
Naredi svečo in štej 

do 5 

J 
Na mestu korakaj kot 

vojak in štej do 12  Z 
Odbijaj žogo z levo 

roko 10x 

K 
Zamisli si, da 

preskakuješ kolebnico 

in štej do 20 
 Ž 

Odbijaj žogo z desno 

roko 10x 

L Poberi žogo brez rok    
 

 

ŽELIM VAM PRIJETEN VIKEND. VELIKO SE NAIGRAJTE! 

SPOČIJTE SI! 

ZA POMOČ PRI DELU SE LAHKO VEDNO OBRNETE NAME NA MOJ 
ELEKTRONSKI NASLOV: nevenka.debelak@os-dobrna.si 

 



Ljudska pripovedka: Bela kača s kronico 

 

Bila je kmetica in je imela majhne otroke. Hodila je v polje delat in puščala je 

otroke doma ter jim v skledo dajala mleka, da medtem niso bili lačni. Vselej so 

vse pojedli, zato jih je mati hvalila, da so pridni. Otroci pa pravijo: »Saj ne jemo 

sami, k nam hodi tudi lep ptiček jest.«  

 

Mati si misli, da prihaja kakšna mačka in je z otroki. Vendar se ji čudno zdi, ker 

otroci pripovedujejo o lepem belem ptičku. Prepričati se hoče, kaj je. Skrije se 

tedaj v hišo in postavi otrokom mleko v vežo kakor po navadi. 

 

Kmalu se privije izpod mize bela kača z lepo krono na glavi ter se zvije 

najmlajšemu v naročje. Mati je bila vsa trda od strahu. Otroci pa so božali in 

gladili lepega ptička. Ko se kača naje, strese lepo kronico z glave in se spet zgubi 

v luknjo. 

 

Brž ko je kača zginila, je mati skočila v vežo in spravila otroke na varno; 

seveda ni pozabila pobrati tudi krone. Dala jo je v skrinjo, kjer so imeli prejo. 

Ded je pozimi prejo vil. Vso zimo je vil, pa je ni mogel poviti. Žena si misli: 

Kaj neki more to biti? Morda ima krona tako moč? 

 

Zato denejo krono proč in kmalu je bila preja povita. Nato denejo krono v 

žito, merili in merili so žito, pa ni nikdar pošlo. Tako so devali kronico tudi k 

drugim rečem in v kratkem času si je hiša tako opomogla, da je bila 

najpremožnejša v vasi. 

 

Imeli so kronico tako dolgo, dokler je bil pri hiši tisti rod, ki je z belo kačo 

tako prijazno in lepo ravnal. 

 


