Pozdravljeni! V tem tednu se boste posvetili pravljicam.
Učim se:

- Predstaviti glavne in stranske književne osebe (Kako ravnajo in zakaj?
Kakšne lastnosti imajo?)

- Opisati, kako si predstavljam dogajanje v zgodbi.
- Obnoviti dogajanje v pravljici.
- Prepoznati značilnosti slovenskih ljudskih pravljic
- Spoznati znailnosti pravljic drugih narodov sveta
1., 2. in 3. ura:
NALOGA 1:
Preberi naslov: S kačo se je oženil. Kaj misliš, kaj se bo v pravljici zgodilo? Ideje
zapiši na listek.
V zvezek naredi pravljično izkaznico. Primer je spodaj.
NALOGA 2:
Enako naredi tudi za pravljico z naslovom Tri predice. Ne pozabi napovedati, kaj se
bo zgodilo na koncu.
Pravljični izkaznici slikaj in ju pošlji.
O značilnosti pravljic ste se že učili, če pa ste slučajno pozabili, vam pošiljam kratek
povzetek. Tako vam bo lažje:
-

Pravljica je domišljijska pripoved. Ne govori o resničnih dogodkih, dogaja se nekoč in nekje
in si ne prizadeva posnemati resničnega sveta.
KRAJ IN ČAS DOGAJANJA STA NEDOLOČENA: Pravljico začnejo pisatelji skoraj vedno z
besedami neko, nekje, za devetimi gorami, za devetimi vodami, pred davnimi časi.
GOVORIJO O NASPROTJIH:(V pravljicah nastopajo samo zelo DOBRI, LEPI in PRIJAZNI ljudje
ter zelo SLABI, GRDI in HUDOBNI, kakršnih v resničnem življenju ni.
DOBROTA JE POPLAČANA, ZLO JE KAZNOVANO: vedno zmaga DOBRO nad SLABIM,PRAVICA
nad KRIVICO, RESNICA nad LAŽJO.
PRAVLJIČNA ŠTEVILA: TRI, SEDEM, DEVET, DVANAJST: trije bratje, sedem let, deveta dežela
Pojavljajo se tudi različni PRAVLJIČNI PREDMETI: čudodelna mizica, ki se sama pogrinja
mošnja, ki se nikoli ne izprazni
Nastopajo tudi PRAVLJIČNA BITJA: čarovnice, čarovniki, dobre in hudobne vile, velikani in
palčki, zmaji
NARAVA JE VSEMOGOČNA: ljudje se spremenijo v živali ali okamenijo in se po stoletjih
ponovno vrnejo v človeško podobo.
Konci pravljic so si podobni, konec je največkrat SREČEN: Živela sta dolgo in srečno,...Kdor
ne verjame, naj gre gledat sam!

PRAVLJIČNA IZKAZNICA
Naslov:
Glavne književne osebe:
Stranske književne osebe:
Katere zvoke bi lahko slišal/a na poroki v pravljici? Zakaj tako misliš?

Opis najbolj zanimive osebe:

Najbolj zanimiv dogodek:
Najbolj zanimiva poved:
Kratka obnova (5 povedi):

Značilnost pravljice:

