
SLOVENŠČINA 

 

1. IN 2. URA: BAGDADSKI TATIČ: LUTKOVNA PREDSTAVA 

 Odpri berilo na str. 72.    
Oglej si gledališki list in ga preberi. 
Ali veš kaj pomenijo besede priredba in režija, avtor songa, scena in kostum? Če 
ne veš, si spodaj poglej razlago. 
PRIRDBA – je prirejeno po neki zgodbi; 
REŽIJA - umetniško oblikovanje izvedbe dramskega, filmskega dela; 
SCENA - likovna oprema prizorišča oz. odra v gledališču ali filmu; 
KOSTUM - oblačilo, v katerem se igra v gledališču, filmu. 
 
 Ustno odgovori: 

- Kdo je avtor glasbe? 
- Kdo je izdelal lutke? 
- Kdo so igralci? 

  
 Preberi naslov pravljice.  

Na podoben način kot so zapisane arabske pravljice v knjigi Tisoč in ena noč, si je 
tudi Jan Zakonjšek zamislil lutkovno predstavo Bagdadski tatič: namesto 
Šeherezade je tu Ahmed iz Bagdada, ki zgodbe pripoveduje trem gospodičnam. 
Najprej pripoveduje o svojem življenju, nato o izdajalskem vezirju, pa o prijatelju 
Abuju, kraljični Ajši ...  
 

 Danes si boš ogledal lutkovno predstavo z naslovom Bagdadski tatič. Najdeš jo 
na povezavi lilibi/3.r/dodatno gradivo/ slovenščina – književnost/ Bagdadski 
tatič  

(https://www.lilibi.si/gradivo-za-ucitelje#tab=3). Predstava je v dveh delih. Oglej 
si oba dela. 
 
 Udobno se namesti in se pripravi na poslušanje in gledanje. 

 
 Predvajaj si posnetek lutkovne predstave. 

 
 Ustno odgovori: 

- Kako si se počutil med gledanjem lutkovne predstave?  
- Zakaj si se tako počutili? 
- Ti je bila predstava všeč? Zakaj da/ne? 
- Kaj ti je bilo najbolj všeč? Pojasni. 
- Kaj ti ni bilo všeč? Pojasni. 

   -   Si razumeli potek dogajanja?  
- Katere osebe nastopajo v pravljici? 
- Katera je glavna književna oseba? Kakšna je? 
- Katere so druge pomembne osebe? Kakšne so? 
- Kje se je pravljica dogajala? 
- Katere čudežne predmete si opazil v predstavi? Kakšno vlogo so imeli?  

 

 Sedaj pa te čaka naloga. V zvezek napiši naslov Bagdadski tatič (Lutkovna 
predstava) in nariši pet lutk, ki so v njem nastopale. 
 

https://www.lilibi.si/gradivo-za-ucitelje#tab=3


 

3. URA: ČEMU MORAMO PITI VODO 

 Najprej razmisli in povej staršem kaj in koliko moramo piti, da je koristno za 
naše zdravje.  
 

 Ali veš kaj pomenijo besede celica, uriniranje, alergija? 
CELICA -  osnovna gradbena enota organizmov, kar pomeni, da je celo naše telo 
sestavljeno iz nešteto celic; 
URINIRANJE – opravljanje male potrebe (lulanje); 
ALERGIJA - preobčutljivost na določene snovi. 
 

 V SDZ 2 na str. 62 poišči naslov Čemu moramo piti vodo. 
Počasi in natančno si preberi besedilo.  
 

 Ustno odgovori: 
- Kolikšen del človeškega telesa sestavlja voda? Kako ti to razumeš? 
- Čemu celice v našem telesu potrebujejo vodo? 
- S čim naše telo izgublja vodo?  
- V katerih letnih časih moraš spiti več vode? Zakaj? 
- Koliko vode morajo spiti ljudje, ki imajo alergijo? Zakaj? 

   - Čemu moraš spiti več vode, če se ukvarjaš s športom? 
   - Kaj lahko piješ poleg vode? S čim še vnašaš vodo v telo? 
    - S čim preprečuješ raznovrstne zdravstvene težave? 

 

 Ali je besedilo poučno? Komu bi priporočil, da besedilo prebere? Zakaj? 
 

 Reši naloge v SDZ 2 na str. 63. 
1. naloga 
Preberi navodilo. Natančno preberi trditve, da boš vedel ali je pravilna ali napačna. 

 
     2. naloga 

Preberi navodilo. S starši se pogovori. 
 

3. naloga 
Ali poznaš kakšen pregovor o vodi? Vprašaj starše ali ga poišči na internetu.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



4. URA: SPOZNALI SMO 

 Ali veš kaj je strip? 

 

 Odpri SDZ 2 na str. 64 in preberi strip. 

Ustno odgovori na vprašanja: 

- Kdo nastopa v stripu? 

- O čem govori strip? 

- Zakaj so nekatere besede napisane krepko? 

- Kako bi dal naslov stripu? 

- Kje sta otroka prebrala, katere sladice in pijače prodajajo? 

- Preberi besede, ki so napisane pod besedo SLADICE in tiste, ki so napisane pod 

besedo PIJAČA. Kako imenujemo te besede? 

- Kako imenujemo besede, ki jih naštevamo pod besedo s širšim pomenom 

(sladice, pijača)? 

 

 V zvezek napiši naslov Spoznali smo in odgovori s celimi povedmi. 

1. Katero sladico si je izbrala deklica?  
2. Iz česa je torta? 
3. Katero sladico ima najraje fant? 
4. Iz česa so kroglice? 
5. Iz česa je borovničev sladoled? 
6. Katere vrste sladoleda še poznate?  
 

 Reši nalogo v SDZ 2 na str.66 Ponovim. 
Pri 1. nalogi lahko uporabiš vsak predlog le enkrat. Ne pozabi narisat. 
Pri 2. nalogi napiši čigave so stvari. Primer: Kolo je sosedovo. (Nepravilno je 
Kolo je od soseda.) Uporabi besede v oklepajih. 
 

 

5. URA: PREVERIM SVOJE ZNANJE 

 

 Danes boš ponovil snov, ki smo se jo že naučili. 

 

 Odpri SDZ 2 na str. 65. 

1. naloga: 

Pozorno preberi besedilo in ustno odgovori na vprašanja. 

 

2. naloga: 

Ali veš katero ločilo uporabljamo v povedi, ko naštevamo? 

Poišči v besedilu poved, kjer je vejica uporabljena za naštevanje ter jo podčrtaj. 

 

3. naloga: 

Dobro si oglej preglednico. Katere slaščice in pijače poznaš? Dopolni preglednico. 

 


