
PONEDELJEK, 6. 4. 2020 

 

Danes začenjamo že 4. teden učenja na daljavo. Ostanite delovni še naprej, upoštevajte 

starše, oni vam preberejo navodila, ki jih napiševa z učiteljico Vero in zato pridno naredite, 

kar vam starši naročijo oz. preberejo. 

Vsi, učiteljici in starši želimo, da se čim več naučite in bomo po vrnitvi v šolo, lahko 

nadaljevali z delom, kot smo ga navajeni.  

 

SLOVENŠČINA 

Rokavička-ukrajinska pravljica (obravnava) 

Poznaš pravljico Rokavička? Na spodnji povezavi si lahko ogledaš lutkovno predstavo, priloženo 

pa je tudi besedilo, ki pa ni povsem enako kot v igrici. V lutkovni igrici je malo spremenjeno. 

(Posnetek je amaterski, nekoliko slabši, pa sva ga dali za popestritev, pa malo za razbremenitev 

vas staršev).  

https://www.youtube.com/watch?v=3I3sqnFTp5M  

 

Po končanem poslušanju boš odgovoril na vprašanja.  

1. V katerem letnem času se dogaja pravljica? 

2. Čigava je bila rokavička? 

3. Kdo se je sprehajal skupaj z dedkom? 

4. Kdo jo je prvi našel? 

5. Katere živali so se nastanile v rokavički? 

6. Koliko živali je bilo na koncu v rokavički? 

7. Kje je dedek opazil, da nima rokavičke? 

8. Kaj je storil potem? 

 

 

Če posnetka iz kakršnega koli razloga ne morete spremljati, je priloženo tudi besedilo. 

Vsebina je zajeta v celoti. Lahko ga preberete in naj vaš otrok primerja konec pravljice. 

ROKAVIČKA (ukrajinska pravljica) 

Dedek je šel po gozdu, za njim je tekel psiček. Med potjo je dedek izgubil rokavico. Teče mimo 
miška, zagleda rokavičko, zleze vanjo in reče:  

»To bo domek moj.«  

Takoj nato priskaklja skok-skok-skok žaba in vpraša:  

»Kdo stanuje v rokavički?«  

»Jaz, mala miška. Kdo si pa ti?«  

https://www.youtube.com/watch?v=3I3sqnFTp5M


»Jaz sem žabica Skokica. Vzemi še mene k sebi.«  

»Kar pridi!«  

Tako sta se obe naselili v rokavički.  

Mimo priskaklja zajček, zagleda rokavičko in vpraša:  

»Kdo stanuje v rokavički?«  

»Jaz, mala miška in žabica Skokica. Kdo si pa ti?«  

»Jaz sem zajček Dolgouhec, sprejmita še mene k sebi.«  

»Kar pridi.«  

Zdaj so že trije domovali v rokavički. Priteče lisica.  

»Kdo stanuje v rokavički?«  

»Jaz, mala miška, žabica Skokica in zajček Dolgouhec. Kdo si pa ti?«  

»Jaz sem lisica Zvitorepka. Sprejmite še mene k sebi.«  

»Kar pridi!«  

Zdaj so že štirje stanovali v rokavički. Pridirja volk, ustavi se pred rokavičko in vpraša:  

»Kdo stanuje v rokavički?«  

»Jaz, mala miška, žabica Skokica, zajček Dolgouhec in lisica Zvitorepka. Kdo si pa ti?«  

»Jaz sem volk Požeruh. Sprejmite še mene.«  

»Kar pridi!«  

In zleze še volk v rokavičko – zdaj jih je že pet. Kar jo primaha merjasec.  

»Kdo stanuje v rokavički?«  

»Jaz, mala miška, žabica Skokica, zajček Dolgouhec, lisica Zvitorepka in volk Požeruh. Kdo si pa 
ti?«  

»Jaz sem merjasec Dolgorilec. Vzemite še mene k sebi!«  

Prava pokora – vsak bi rad v rokavičko.  

»Saj ne boš mogel noter.«  

»Bo že kako, kar pustite me.«  

»No, naj bo! Poskusi!«  

Še merjasec je zlezel v rokavičko. Zdaj jih je bilo že šest. Tako so bili na tesnem, da se niti ganiti 
niso mogli.  



Nenadoma so začele pokati veje. Iz gošče je prilomastil medved in zarjovel:  

»Kdo stanuje v rokavički?«  

»Jaz, mala miška, žabica Skokica, zajček Dolgouhec, lisica Zvitorepka, volk Požeruh in merjasec 
Dolgorilec. Kdo si pa ti?«  

»Hu-hu! Nekam precej vas je! Jaz sem medved Kosmatinec, sprejmite še mene k sebi.«  

»Kako neki, prijatelj? Saj smo že mi hudo na tesnem.«  

»Bo že kako!«  

»No, pa zlezi. Ampak previdno!«  

Zdaj je še medved zlezel v rokavičko. Bilo jih je sedem in rokavička je bila tako natlačena, da je 
kar pokala po šivih.  

Doma je dedek hotel natakniti še drugo rokavičko. Išče, išče, rokavičke nikjer. Obrnil se je in vrnil, 
da jo bo poiskal. Psiček je stekel naprej. Teče, teče in vidi: rokavička leži na tleh in miga, kakor da 
je živa. Psiček pa: hov-hov-hov.  

Živali so se prestrašile, planile iz rokavičke in stekle po gozdu, da so se jim pete kar bliskale.  

Dedek je prišel in zagledal svojo rokavičko. O, kako je bil vesel! Spravil jo je v žep in nikoli ni 
izvedel, kaj se je godilo medtem.  

 

 

 

  



MATEMATIKA 

Danes je na vrsti število 15.  

V karo zvezek nadaljuj z zapisom števil, ki ti jih bodo zapisali starši kot je prikazano v prilogi. 

 

 

 

 

GLASBENA UMETNOST 

Polžek orje - učenje pesmice 

 

V tem tednu se boš naučili novo pesmico. Pesmico je o polžku in je kratka. 

Naslov pesmice je POLŽEK ORJE. 

Pesmica je na spodnji povezavi. 

Ob posnetku čim večkrat zapoj, da jo boš znal/a in če je možno list z besedilom natisni in polžka 

pobarvaj. Če pa ne, naj bo besedilo prepisano v zvezek za glasbo, spodaj pa tvoja ilustracija 

polžka. To ne bo težko, a ne? 

https://ucilnice.arnes.si/mod/resource/view.php?id=895848  

  

https://ucilnice.arnes.si/mod/resource/view.php?id=895848


KAROL PAHOR 

POLŽEK ORJE 

 

POLŽEK ORJE, MIŠKA SEJE,  

ZRASLA BO PŠENICA. 

POLŽEK ORJE, MIŠKA SEJE,  

ZRASLA BO PŠENICA. 

 

POLŽEK JO OPLEJE, 

MIŠKA JO POŽANJE. 

POLŽEK JO ODPELJE, 

MIŠKA V MLINU ZMELJE. 

 

 


