
Petek, 8. 5. 2020 
 

SLJ: Pravljica Šivilja in škarjice B 108,109 

Ponovimo: 
Kako se po navadi začnejo pravljice?(nekoč, pred davnimi časi, za devetimi 
gorami….) 
Kateri so čudežni predmeti? (svetilka, prstan, kronica ..) 
Tudi v današnji pravljici je deklica Bogdanka imela čudežni predmet.  
Dobro poslušaj radijsko igro:    Dragotin Kette: Šivilja in škarjice 
Posnetek  poslušaj na spodnji povezavi: 
 
https://www.youtube.com/watch?v=dN7SRYIuLG0 
 
Razmisli in ustno odgovori na vprašanja: 

- Katere književne osebe smo srečali v pravljici in radijski igri? 

- Kateri sta glavni književni osebi? 

- Kakšna je Bogdanka? 

- Kakšna je grajska gospa? 

- Kako se v pravljičnem dogajanju kaže, da je Bogdanka dobra književna 

oseba? 

- Kako se v pravljičnem dogajanju kaže, da je grajska gospa slaba književna 

oseba? 

- Kateri pravljični predmet si spoznal? Opiši ga. 

 

Preberi odlomek pravljice v berilu na strani 109. Beri glasno in razločno. 

Če imaš možnost, si lahko prebereš tudi  celo pravljico. (Nekateri ste mi jo že 

povedali za BZ.) 

 

Sedaj pa vzemi brezčrtni zvezek za SLJ in ilustriraj tisti del književnega 

dogajanja, ki ti je bil najbolj všeč.  

(Pošlji mi svojo ilustracijo.) 
 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=dN7SRYIuLG0


SPO: Spoznali smo, preverim svoje znanje 

Danes boš malo ponovil. To vendar ne bo težko. 

Najprej na strani 87 preberi kaj smo spoznali nato pa odgovori na 

vprašanja na strani 87. Odgovore zapiši v Vseveda. Zraven lahko 

dodaš tudi kakšno ilustracijo. Ker je zdrav način življenja pomemben 

za celo družino, boš danes predlagal mamici, da pripravita zdrav 

obrok. Lahko si izmislita svojega, če si pa brez idej, ti pa tule prilagam 

nekaj linkov, kjer so zanimivi recepti za pripravo različnih zdravih jedi: 

https://www.malinca.si/blog/recepti/ 

https://www.aninakuhinja.si/category/zdravalepa/zdravi-recepti/ 

https://okusno.je/kotanyi/zdravi-in-lahki-recepti-za-vsak-dan.html 

 

Zagotovo si našel nekaj zase, sedaj pa predlagaj staršem in jim 

obvezno pomagaj pri pripravi jedi. Pa dober tek =) 

 

ŠPO: Gibanje na enakomeren ritem 

Danes nas čaka aerobika – vadba ob glasbi. 

Na spletu je veliko posnetkov te vadbe, ker pa je vadba naporna za 

začetnike, lahko za začetek poskusite telovadite ob tem video 

posnetku in ponavljate za voditeljem. Pomembno je, da začutite 

ritem in delate v skladu z njim, ne prepočasi in ne prehitro.  

https://www.youtube.com/watch?v=H0c-4nZjIWQ  

Poskušajte zdržati čim dlje. Pri sebi imejte vodo, saj se bo morda 

zgodilo, da se boste začeli zelo potiti in boste potrebovali požirek 

vode. Če boste potrebovali počitek, počivajte medtem, ko korakajo. 
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