
Rastemo
Kako rastejo besede?

Kako rastejo zgodbe?

Kako rastejo pesmi?

Kje rastejo zgodbe in pesmi?

Kako zgodbe in pesmi zrastejo v knjige?

Rast besed, zgodb in pesmi spoznavamo z različnimi vajami, 
ki spodbujajo otrokovo ustvarjalnost. To nas vodi tudi do 

spoznavanja del pesnikov in pisateljev.

2. april je rojstni dan Hansa Christiana Andersena. 
Letos praznujemo 200 let od njegovega rojstva. 

Katere njegove pravljice učenci poznajo?
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1. Preberi besedilo. 
Ugotovi, iz katerih Andersenovih pravljic so odlomki.

RITSAP IKSJNIVS ACIČLAP AHARG UNRZ AN ASECNIRP KEČAR IDRG

2. Napisane besede sestavljajo naslove različnih Andersenovih pravljic. 
Vsak naslov pobarvaj z drugo barvo. 
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»To je lepa cvetlica!« je dejala žena in jo polju-
bila na rdeče in rumene cvetne liste. A prav v
trenutku, ko jih je poljubila, se je cvetlica s pop-
kom odprla. Bila je pravi tulipan, kar je bilo
lahko spoznati, toda sredi cveta, na zeleni
semenski čašici je sedela čisto majhna deklica,
nadvse nežna in ljubka! Bila je komaj za palec
velika in zato so ji dali ime .......

Nekega večera, ko je šlo sonce prav
lepo v zaton, je iz grmičevja vzletela
cela jata prelepih velikih ptic, tako
lepih, da raček lepših ni videl. Bile so
snežno bele, z dolgimi vitkimi vratovi.
Bili so labodi.

Tako so videli, da je prava
princesa, saj je skozi dvaj-
set žimnic in dvajset pernic
začutila zrno graha. Tako
občutljiv ni mogel biti nihče
drug kot resnična princesa.

»To je pa že kar malo dolgočas-
no!« je rekla princesa, »stopite no
okrog mene, da me kdo ne vidi!«
In dvorjanke so stopile okrog nje
in razširile krila, pastir je dobil
deset poljubov, ona pa kotliček.
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1. Preberi besedilo. 
Ugotovi, iz katerih Andersenovih pravljic so odlomki.

2. Poveži besede tako, da dobiš naslove Andersenovih pravljic.

3. Tiskarski škrat je pomešal naslove Andersenovih pravljic. Popravi jih.

Mala morska Palčica

Leteči Slavec

Grdi kovček

Svinjski raček

Deklica pastir
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Zjutraj so jo vprašali, kako je spala.
»Oh, grozno slabo!« je dejala princesa.
»Skoraj vso noč nisem zatisnila očesa! Bogve,
kaj je bilo v postelji? Ležala sem na tako trdi
stvari, da je vse moje telo pokrito z modricami!
Na moč grozno.«

Cesar je odložil vsa oblačila in
sleparja sta se pretvarjala, da
mu podajata posamezne
kose novih, navidezno sešitih
oblačil, cesar pa se je vrtel in
obračal pred ogledalom.
»Jedeta, kako vam pristajajo!
Kako se vam prilegajo!«

Lepo pološčena orehova lupina ji je
bila zibelka, lističi sinje vijolice so ji
bili žimnice, z listom vrtnice pa se je
odevala. V lupini je spala ponoči ...

Sesedla se je v kot med dvema hišama,
ena je stala nekoliko bliže cesti kakor
druga; nožici je spodvila, a jo je mraz le še
huje tresel, domov pa si ni upala, saj ni
prodala niti ene vžigalice in ni dobila niti
enega samega beliča, oče bi jo pretepel.
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V razred prinesemo različne Andersenove slikanice in učenci pripovedujejo, katere poznajo.
V berilu Kako raste svet je objavljena pravljica Princesa na zrnu graha in odlomek pravljice Grdi
raček. Glasno preberemo pravljico Princesa na zrnu graha, potem učenci odgovarjajo na
vprašanja na delovnem listu:

1. Preberi pravljico Princesa na zrnu graha. Odgovori na vprašanja.

Kaj si je želel princ?

Kdo je potrkal na mestna vrata?

Kakšna je bila videti deklica?

O čem se je želela kraljica prepričati? Kaj je storila? 

Kako je deklica spala? Zakaj?

2. Ali spodnje trditve držijo? Obkroži DA ali NE.

Princ je rad dobro jedel. Prepotoval je ves svet, da bi našel pravo kuharico. DA NE

Nekega lepega popoldneva je na mestna vrata potrkala princesa. DA NE

Princeska je bila premočena in zelo utrujena. Prosila je za prenočišče. DA NE

Mestna vrata ji je odprl dvorni norček in jo spustil v grad. DA NE

Kraljica ji je pod dvajset žimnic dala zrno graha. DA NE

Princesa zrna graha ni čutila. DA NE

Princ se je poročil z njo. DA NE
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