
 

Zap- št. dneva – pouk na 

daljavo 
Datum: 

6. PET., 9. 4. 2021 
 

 

Predmet Dejavnost Dodatna navodila 
 

SLJ  

 

 

Knj. vzgoja: 

Bela kača s 

kronico 

 

B/84 

 

1. Delo z 

besedilom  

 

 

 
 

2. Poslušanje 

nadaljevanja 

pravljice 

 

3. Nauk zgodbe: 

 

Dobre stvari se 

godijo tistim, ki na 

svetu delajo dobre 

stvari, so prijazni in 

ljubeznivi ter z 

drugimi lepo 

ravnajo. 

 

4. Poglabljanje 

doživetja- 

pripovedovanje 

ŠČEPEC DOMIŠLJIJE 

 
 

 
 

 

 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? 
 

 Otroci naj povedo, kam bi oni dali krono. 

 

Nadaljevanje pravljice ti lahko preberejo starši ali pa kar 

sam. (Zelena barva v besedilu spodaj  je nadaljevanje.) 

 

Lahko pa poslušaš celo pravljico na spodnji povezavi: 

https://www.youtube.com/watch?v=n6coUsTg1rU 

 

Kaj misliš, da je nauk zgodbe, kaj se iz nje lahko 

naučimo? 

Otrok naj poskuša sam povedati, šele potem mu starši 

razložite, če ne bo vedel:  

 

 Povej staršem, 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 izmišljenio pravljico boš pripovedoval-a, ko 

pridemo nazaj v šolo. 

 

5.VADI GLASNO BRANJE odlomka v B/84. 

Predmet Dejavnost Dodatna navodila 

MAT 

 

 

Več ali manj  

 

1.  Za ogrevanje ponovi štetje:  

- naprej od 13 do 36 in od 58 do 81, 

- nazaj od 65 do 46 in od 39 do 18. 

 

2. Pri tej uri matematike boš reševal naloge NA UČNEM 

LISTU, ki si ga prejel-a, ko smo bili še v šoli. Z reševanjem 

tega lista boš utrjeval-a naučeno snov. 

 
 

ZMOREMO! 

https://www.youtube.com/watch?v=n6coUsTg1rU


 

Ljudska pripovedka: Bela kača  

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.  

 

  



 

    

 

 

NAPIŠI SVOJE IME IN OPRAVI DEJAVNOST, NAVEDENO ZA VSAKO ČRKO. ZA VEČJI IZZIV VKLJUČI ŠE SVOJ PRIIMEK IN VSAKO DEJAVNOST 

NAREDI DVAKRAT. ZA POPESTRITEV LAHKO VKLJUČIŠ TUDI IME PRILJUBLJENIH LIKOV IZ RISANK ALI IMENA DRUŽINSKIH ČLANOV. 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Predmet Dejavnost 

ŠPO 

 

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

zraku. 

A M I 

POSKOKI NA MESTU 10X 

SKAČI PO DESNI NOGI 5X B 
C SKAČI PO LEVI NOGI 5X 

TEČI DO NAJBLIŽJIH VRAT IN 

NAZAJ 

HODI KOT MEDVED IN ŠTEJ DO 

5 

Č 

NAREDI 3 SKLECE 

F 10 TREBUŠNJAKOV 

10 ŽABJIH POSKOKOV 

STOJ NA DESNI NOGI IN ŠTEJ 10 

10 

STOJ NA LEVI NOGI IN ŠTEJ DO 

10 

NA MESTU KORAKAJ KOT 

VOJAK IN ŠTEJ DO 12 

ZAMISLI SI, DA PRESKAKUJEŠ 

KOLEBNICO IN ŠTEJ DO 20 

POBERI ŽOGO BREZ ROK 

50 KORAKOV VZVRATNO 

SONOŽNI POSKOKI 20X 

HODI KOT MEDVED IN ŠTEJ DO 

10 

P PLAZI SE KOT RAK IN ŠTEJ DO 

10 

UPOGNI SE NAVZDOL IN SE 

DOTAKNI PRSTOV 20X 

POSKUSI SE DOTAKNITI 

OBLAKOV, ŠTEJ DO 15 

ZAMAHNI Z ROKAMI KOT PTICA 

20X 

HODI PO KOLENIH, ŠTEJ DO 10 

PREDSTALJAJ SI, DA VOZIŠ 

KOLO Z ROKAMI, ŠTEJ DO 20 

NAREDI SVEČO IN ŠTEJ DO 5 

ODBIJAJ ŽOGO Z LEVO ROKO 

10X 

ODBIJAJ ŽOGO Z DESNO ROKO 

10X 



 


