
Razred: 2. Predmet: SLJ Ura:               Datum:  Učitelj: 

Sklop: GIBANJE IN SNOVI 

Učna enota: Pravljica: PRAVLJIČNO DREVO                

Cilji: 

• Poslušajo in doživljajo pravljico. 

• Naštejejo značilnosti pravljice. 

• Pripovedujejo pravljico ob ilustracijah. 

• Tvorijo lastne pravljice in s tem pokažejo, katere elemente pravljice so opazili in jih  
uvrstili v svojo pravljično miselno shemo. 

 

Učne metode: razlaga, razgovor, pripovedovanje, poslušanje,  poročanje, branje, pisanje, 

opazovanje 

Učne oblike: frontalna, individualna, delo v parih 

Učni pripomočki/sredstva: B/112, 113, knjiga Z vami se igra krojaček Hlaček – Pravljično 

drevo 

IZVEDBA UČNE URE 

• Motivacija – usmerjena je k preverjanju znanja o pravljicah 
Vprašamo učence, katere izmed pravljic, ki smo jih letos brali, so si še posebej 

zapomnili.  

• Naštejejo naj še druge pravljice, ki jih poznajo. 

• Naslove pravljic zapisujemo na tablo. 

• Prosimo učence, naj imenujejo pravljične književne osebe, ki jih poznajo. 

• Zapisujemo pravljične osebe na tablo. 

Vprašamo:  

• Kako vemo, da je pravljica res pravljica? 

• Po čem prepoznamo pravljico? 

• Značilnosti pravljice zapisujemo na tablo (lahko jih samo ustno naštevajo) 

• Ali so pravljice v življenju pomembne ali ne? Zakaj so pomembne? 

• Katere pravljice so najpomembnejše? 

• Kdaj so pravljice še posebej pomembne?      

• Najava besedila: Toda v neki deželi, o kateri pripoveduje pisatelj Leopold Suhodolčan, 
so pravljice izginile. Poslušajte pravljico z naslovom Pravljično drevo, da boste vedeli, 
kako se je to zgodilo in kaj se je zgodilo potem.  



 

• Priprava na poslušanje 
Učenci se udobno namestijo in se pripravijo na poslušanje. 

Povemo/preberemo pravljico.  

Učenci poslušajo in doživljajo besedilo. 

• Izjava po čustvenem odmoru: Če nocoj ne boste mogli zaspati, potresite to drevo in v 
naročje vam bo kot zrela hruška padel klovn. Pripovedoval vam bo, kako poješ torto s 
slaščičarno vred. 

• Branje odlomka 
Berilo, str. 112, 113 

Spodbudimo učence k 

- individualnemu branju. 
- branju v dvojicah. NA VRSTO NAJ PRIDEJO VSI OTROCI! 

• Interpretacija - Pripovedovanje pravljice – ustno obnavljajo pravljico 

• ČE JE ČAS – ILUSTRACIJA PRAVLJIČNEGA DREVESA – v zvezek  
 

    

 



 



 


