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POVZETEK
Diplomsko delo je razdeljeno na dva dela. V prvem, teoretičnem delu, sem predstavila
biografijo in bibliografijo pesnice, pisateljice in ilustratorke Lilijane Praprotnik Zupančič,
znane tudi pod umetniškim imenom Lila Prap. Lila Prap je po poklicu arhitektka, vendar jo
je ţelja po odkrivanju novega in ustvarjalnega ţe leta 1989 pripeljala v poklic svobodne
umetnice.
Kot svobodna umetnica se preţivlja z opremljanjem prostorov, grafičnim oblikovanjem,
karikaturo in pisanjem ter risanjem za otroke. Umetnica je znana in cenjena tako na
literarnem, še bolj pa na likovnem področju. Ustvarila je svoj likovni izraz, ki je abstrakten
in prepoznaven hkrati pa v tem izrazu ni ničesar preveč niti premalo. Je pomembna
ustvarjalka avtorskih slikanic. Za svoja dela je prejela številne domače in tuje nagrade in
priznanja. V bibliografiji bom na kratko predstavila njene zbirke, ki smo jih obravnavali
pri pouku.
V drugem, empiričnem delu, sem prikazala »projekt«, ki sem ga izvedla pri urah knjiţevne
vzgoje, v jutranjem in popoldanskem varstvu z medpredmetnim povezovanjem z likovno,
glasbeno, tehnično vzgojo in spoznavanjem okolja. Delo je potekalo na osnovni šoli Ivana
Cankarja v Trbovljah pri dodatnih urah knjiţevne vzgoje v prvem triletju devetletne
osnovne šole. Pri tem sem upoštevala splošne, funkcionalne in izobraţevalne cilje
knjiţevne vzgoje, ki sem jih povezala s cilji drugih predmetnih področij. Pri urah knjiţevne
vzgoje so učenci poslušali, brali, analizirali prozna besedila in pesmi ter poustvarjali z
različnimi nalogami.
V zaključku diplomskega dela sem analizirala opravljeno delo, zapisala ugotovitve ter
ovrgla ali potrdila hipoteze, ki sem jih predvidevala na začetku empiričnega dela. Učenci
so poznali pesnico, pisateljico in ilustratorko Lilo Prap preko njenih likov iz risank ter po
slikanicah, ki jih imamo v naši knjiţnici. Niso pa je poznali pod njenim pravim imenom
Lilijana Praprotnik Zupančič, niti niso poznali njenih knjiţevnih del, pod katere se je
podpisala s pravim imenom. Tako niso poznali zbirk: Zgodbe in nezgodbe, Resnične
pravljice in pripovedke ter Jezične zgodbe.
Ključne besede: Lilijana Praprotnik Zupančič – Lila Prap, avtorska slikanica, knjiţevna
ilustracija
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ABSTRACT
The presented thesis is divided into two main parts. The first one, which is mainly
theoretical, presents the biography and the bibliography of the famous Slovene writer and
illustrator Lilijana Praprotnik Zupančič, also known as Lila Prap. She has graduated from a
school for architecture and has always wanted to be creative. She has been a free lance
artist since 1989.
She is a room decorator, a graphic designer, she creates caricatures, she writes and
illustrates books for children. She is known for her fiction as well as for her artistic
creations. She has started her own artistic expression which is abstract and widely
recognised at the same time; there is nothing too much or too little in it. She is an
important creator of the authorial picture books. She has received several awards in
Slovenia and abroad. The bibliography, shown in the thesis, presents shortly the book
collections that were discussed with my school pupils.
The second part of the thesis, which is mainly empirical, describes the project that was
carried out cross-curricularly in the literature classes, child custody, art, music, craft and
environmental classes. The project was organised at Ivan Cankar Primary School in
Trbovlje. It was carried out during the additional literature classes in the first cycle of the
compulsory 9-year-long elementary school education. The general as well as the functional
and the educational aims of the literature class were intertwined with the aims of some
other classes. The students listened to the stories, read them, they analyzed the prose texts
and poems and they were involved in different after-reading and after-listening activities.
The final part of the thesis presents the outcome of the project, the conclusions; the initial
hypotheses, presented at the beginning of the empiric part, have been either confirmed or
reversed. The students were familiar with the poet, writer and illustrator Lila Prap because
of her cartoon characters and the picture stories that are available in the school library. On
the other hand, the students were not aware that Lilijana Praprotnik Zupančič is her real
name, neither they were familiar with those works that had been published under her
original name. They were not familiar with her collections Zgodbe in nezgodbe (Stories
and Not-stories), Resnične pravljice in pripovedke (The Real Fairy Tales and Narratives)
nor Jezične zgodbe (Tattling Stories).

Mahkovic, M. (2011). Obravnava proze in poezije Lile Prap v prvem triletju. Diplomsko delo. Ljubljana.
Pedagoška fakulteta.

Key Words:
Lilijana Praprotnik Zupančič - Lila Prap
an authorial picture book - avtorska slikanica
an illustration - knjiţevna ilustracija

Mahkovic, M. (2011). Obravnava proze in poezije Lile Prap v prvem triletju. Diplomsko delo. Ljubljana.
Pedagoška fakulteta.

KAZALO
UVOD.................................................................................................................................... 1
1 TEORETIČNI DEL ............................................................................................................ 2
1.1 BIOGRAFIJA LILIJANE PRAPROTNIK ZUPANČIČ – LILE PRAP .............. 2
1.2 POGOVOR Z LILIJANO PRAPROTNIK ZUPANČIČ – LILO PRAP ............. 5
1.3 BIBLIOGRAFIJA..................................................................................................... 8
2 EMPIRIČNI DEL ............................................................................................................. 15
2.1 OPREDELITEV RAZISKOVALNEGA PROBLEMA ......................................................... 15
2.2

CILJI .......................................................................................................................... 15

2.3 RAZISKOVALNA VPRAŠANJA ..................................................................................... 16
2.4 RAZISKOVALNE HIPOTEZE ........................................................................................ 16
2.5 RAZISKOVALNA

METODA ......................................................................................... 17

2.5.1 VZOREC .................................................................................................................. 17
2.5.2 PRIPOMOČKI .......................................................................................................... 17
2.5.3 POSTOPEK ZBIRANJA PODATKOV .......................................................................... 17
2.6 NAČRTOVANJE UČNIH UR OBRAVNAVE BESEDIL LILIJANE
PRAPROTNIK ZUPANČIČ – LILE PRAP ................................................................ 18
2.6.1 LILA PRAP: MALE ŢIVALI ....................................................................................... 18
2.6.2 LILA PRAP: 1001 PRAVLJICA ................................................................................. 26
2.6.3 LILA PRAP: ŢIVALSKE USPAVANKE (USPAVANKA ZA OVČKE, MEDVEDJA
USPAVANKA) .................................................................................................................... 32

2.6.4 LILIJANA PRAPROTNIK ZUPANČIČ: ZGODBE IN NEZGODBE (HELENA IZ
LENARTA) ........................................................................................................................ 36

2.6.5 LILIJANA PRAPROTNIK ZUPANČIČ: JEZIČNE ZGODBE (ZGODBA O DEČKU, KI JE
IMEL ZELO DOLG JEZIK) ................................................................................................. 41

2.7 POVEZOVANJE KNJIŢEVNIH BESEDIL LILE PRAP Z DRUGIMI
PREDMETNIMI PODROČJI ...................................................................................... 46
2.8 ANALIZA IN INTERPRETACIJA OBRAVNAVANIH BESEDIL ................ 54

Mahkovic, M. (2011). Obravnava proze in poezije Lile Prap v prvem triletju. Diplomsko delo. Ljubljana.
Pedagoška fakulteta.

2.9 SKLEP .................................................................................................................... 57
2.10 VIRI IN LITERATURA ....................................................................................... 58
2.10.1 VIRI ..................................................................................................................... 58
2.10.2 LITERATURA ................................................................................................... 58
2.10.3 SEZNAM VIROV SLIKOVNEGA GRADIVA ............................................... 59

Mahkovic, M. (2011). Obravnava proze in poezije Lile Prap v prvem triletju. Diplomsko delo. Ljubljana.
Pedagoška fakulteta.

KAZALO SLIK
SLIKA 1: LILIJANA PRAPROTNIK ZUPANČIČ - LILA PRAP ................................................................................ 2
SLIKA 2: LILIJANA PRAPROTNIK ZUPANČIČ: ZGODBE IN NEZGODBE ............................................................ 9
SLIKA 3: LILIJANA PRAPROTNIK ZUPANČIČ: TO JE ... ................................................................................... 10
SLIKA 4: LILIJANA PRAPROTNIK ZUPANČIČ: RESNIČNE PRAVLJICE IN PRIPOVEDKE .................................... 10
SLIKA 5: LILA PRAP: MALE ŽIVALI ................................................................................................................ 11
SLIKA 6: LILA PRAP: ŽIVALSKE USPAVANKE ................................................................................................ 11
SLIKA 7: LILA PRAP: ZAKAJ .......................................................................................................................... 12
SLIKA 8: LILA PRAP: ŽIVALSKA ABECEDA ..................................................................................................... 12
SLIKA 9: LILA PRAP: 1001 PRAVLJICA .......................................................................................................... 12
SLIKA 10: LILA PRAP: MOJ OČKA ................................................................................................................. 13
SLIKA 11: LILA PRAP: DINOZAVRI ................................................................................................................ 13
SLIKA 12: LILIJANA PRAPROTNIK ZUPANČIČ: JEZIČNE ZGODBE .................................................................. 14
SLIKA 13: LUTKE – ŽIVALI ............................................................................................................................ 23
SLIKA 14: IGRANJE LUTKOVNE IGRE ŽIVALI NA TRAVNIKU ......................................................................... 23
SLIKA 15: IZDELOVANJE LUTK (ŽIVALI) IZ ODPADNEGA MATERIALA .......................................................... 23
SLIKA 16: IZDELOVANJE LUTK (ŽIVALI) IZ ODPADNEGA MATERIALA .......................................................... 23
SLIKA 17: IGRANJE LUTKOVNE IGRE ŽIVALSKI PRIJATELJI .......................................................................... 24
SLIKA 18: RDEČA KAPICA ............................................................................................................................ 27
SLIKA 20: SNEGULJČICA .............................................................................................................................. 27
SLIKA 19: JANKO IN METKA ........................................................................................................................ 27
SLIKA 21: TRIJE PRAŠIČKI ............................................................................................................................ 27
SLIKA 22: TRIJE MEDVEDI ........................................................................................................................... 27
SLIKA 23: LILA PRAP: 1001 PRAVLJICA ........................................................................................................ 28
SLIKA 24: PASJI JEZIK ................................................................................................................................... 44
SLIKA 25: TAŠČIN JEZIK ............................................................................................................................... 44
SLIKA 26: JEZIK NA ČEVLJU.......................................................................................................................... 44
SLIKA 27: IZDELOVANJE LUTK – ŽIVALI IZ ODPADNEGA MATERIALA .......................................................... 48
SLIKA 28: LUTKE - ŽIVALI ............................................................................................................................. 48
SLIKA 29: RISANJE VLAKA ZA RISANKO ....................................................................................................... 48
SLIKA 30: RISANJE POKRAJINE ZA RISANKO ................................................................................................ 48
SLIKA 31: RISANJE ŽIVALI ............................................................................................................................ 49
SLIKA 32: BARVANJE ŽIVALI ........................................................................................................................ 49
SLIKA 33: PLAKAT ZA LUTKOVNO PREDSTAVO MALE ŽIVALI ...................................................................... 52
SLIKA 34: PRVOŠOLCI V LUTKOVNEM GLEDALIŠČU V LJUBLJANI ............................................................... 52

Mahkovic, M. (2011). Obravnava proze in poezije Lile Prap v prvem triletju. Diplomsko delo. Ljubljana.
Pedagoška fakulteta.

UVOD
V naši šolski knjiţnici imamo večino slikanic Lile Prap in moji učenci so si jih pridno
izposojali, jih brali in jih prinašali v »jutranji krog«. To pomeni, da vsako jutro preberemo
eno knjigo po izbiri učencev.
Zanimalo me je, kaj jih motivira, da si izbirajo njene knjige. Zanimalo me je, ali jo poznajo
tudi pod njenim pravim imenom Lilijana Praprotnik Zupančič in po čem jo še poznajo.
Ko sem začela za svoje diplomsko delo zbirati literaturo o njej in njena dela, sem
ugotovila, da je avtorica bolj znana in priznana v tujini kot doma. Njena slikanica Zakaj se
je uvrstila v učne programe v Nemčiji, Avstraliji in Franciji. V naših učnih načrtih pa
njenih knjiţevnih del ne zasledimo niti v prvem niti v drugem triletju.
Sama sem jo poznala po slikanicah iz naše šolske knjiţnice. Motivirale so me njene
ilustracije, nisem pa poznala njenih zgodnjih proznih besedil ter knjige Jezične zgodbe.
Učencem je včasih teţko zadostiti njihovi radovednosti in ţelji po novem, zato sem
predvidevala, da je večina učencev ne pozna in bi jo bilo zanimivo spoznati bolj podrobno
in v povezavi z drugimi predmetnimi področji.
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1 TEORETIČNI DEL
V prvem delu diplomskega dela bom predstavila biografijo in bibliografijo pesnice,
pisateljice in ilustratorke Lilijane Praprotnik Zupančič. Na kratko bom predstavila
posamezne zbirke, ki sem jih obravnavala z učenci.

1.1 BIOGRAFIJA LILIJANE PRAPROTNIK ZUPANČIČ – LILE
PRAP

Slika 1: Lilijana Praprotnik Zupančič - Lila Prap

Lilijana Praprotnik Zupančič se je rodila 28. septembra 1955 v Celju. Ko je bila majhna, je
rada poslušala pravljice, še posebej o Sneguljčici in njenem princu. Bila ji je tako všeč, da
jo je znala na pamet od prve do zadnje strani. Ko pa se je naučila brati, je sama prebirala
knjige. Vedno znova je posegala po Piki Nogavički, Ostrţku in zgodbah Karla Maya, ki so
bile v tistem času zelo priljubljene. Bila je zelo zvedav in ţivahen otrok in se je raje igrala
s fanti kot z dekleti.

2

Mahkovic, M. (2011). Obravnava proze in poezije Lile Prap v prvem triletju. Diplomsko delo. Ljubljana.
Pedagoška fakulteta.

Gimnazijo je obiskovala v Celju. Bila je uspešna dijakinja in dobra športnica. Ţe v osnovni
šoli se je ukvarjala z različnimi športi, kot so drsanje, plavanje in atletika, v srednji šoli pa
se je posvetila košarki. V gimnaziji sta ji bila najljubša predmeta slovenščina in biologija.
Po končani gimnaziji se je odločila za študij arhitekture v Ljubljani, ker je zdruţeval njeno
veselje do ustvarjanja, risanja, matematike, sociologije in raziskovanja. Po diplomi je nekaj
let delala v arhitekturnem biroju, Urbanističnem zavodu, na oddelku za disajn, na Srednji
gradbeni šoli v Celju in na oddelku za grafično oblikovanje v Gorenju. Sluţbovala je v
različnih podjetjih v Wiesbadnu in Celju.
Pri tem delu ni našla zadovoljstva in izpolnitve svojih mladostnih sanj, zato je vedno znova
iskala nekaj, kar bi jo napolnjevalo z veseljem in ustvarjalnostjo, s katero bi ljudem
ponudila nekaj novega, svetlega in drugačnega. Odkrila je svet pisanja in risanja za otroke.
Otroški svet je svet, kjer je še veliko veselja ob odkrivanju neznanega, veliko zaupanja in
veliko veselja do ţivljenja. Leta 1989 se je odločila postati svobodna umetnica.
»Domišljija se lahko razvija le v svetu, kjer ni ukazov in omejitev.« Večino časa se ukvarja
s pisanjem in risanjem za otroke.
»Če bi mi kdo prerokoval, da bom pisala in risala za otroke, bi se mu verjetno samo smejala, saj
sem študirala arhitekturo. Ţivljenje pa me je očitno zaneslo drugam. Za otroke sem začela delati, ko
sem dobila sina. Ob tem, ko sem se igrala z Izidorjem, me je od risanja karikatur za odrasle pot kar
sama zanesla v otroški svet. Zdaj se, čeprav je sin velik ţe skoraj dva metra, v glavnem še vedno
ukvarjam z ustvarjanjem za otroke. Kot kaţe, me to delo popolnoma zadovoljuje, saj sem na tem
področju zdrţala precej več let kot pri drugih poklicih.«

Kot svobodna umetnica se preţivlja še z opremljanjem prostorov, grafičnim oblikovanjem
in

karikaturo. Grafično je oblikovala različne tiskovine za slovenske in mednarodne

humanitarne organizacije ter kulturne ustanove, ali jih opremila z ilustracijami. Sodelovala
je pri prenovi nekaterih celjskih druţabnih prostorov ter prirejala tematske razstave za
številne galerije po Sloveniji. V Italiji, v Mezzagu pri Milanu, je s freskami opremila
knjiţnico. V različnih časopisih in revijah je objavljala satirične prispevke. Leta 1995 je
zanje prejela bronasto medaljo na Slovenskem trienalu satire in humorja Aritas. Ilustracije,
literarne prispevke in miselne orehe objavlja v različnih slovenskih otroških revijah.
Napisala je nekaj otroških iger za gledališče, plesni teater in radio.
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Lila Prap je ena najbolj prevajanih slovenskih ilustratork in pisateljic za otroke, saj so
njene knjige na policah knjigarn v več kot 35-ih drţavah vsega sveta. Na številnih knjiţnih
sejmih so jo spoznali tudi Japonci, s katerimi je začela poslovno sodelovati. Skupaj so se
lotili izdelave risank. Na japonskem trgu so njene slikanice zelo iskane in se dobro
prodajajo. Vključili so jo tudi v okoljevarstveni projekt Save the Future, kjer so k
sodelovanju povabili šest svetovno znanih ilustratorjev, Lila je bila edina ţenska med
njimi. V Yokohami so odprli Lilino hišo, za katero je Lila darovala svoje ilustracije, s
katerimi so opremili sobe, v katerih prebivajo starši, katerih otroci se dalj časa zdravijo v
bliţnji bolnišnici in nimajo denarja za hotel.
Za svoja dela je prejela več nagrad. Za ilustracije v knjigi Male ţivali in Ţivalske
uspavanke je leta 2001 prejela Levstikovo nagrado. Leta 2002 je dobila nagrado za
najlepšo slovensko otroško knjigo na knjiţnem sejmu v Ljubljani. Ilustracije v slikanici
Ţivalske uspavanke so ji prinesle priznanje Hinka Smrekarja leta 1999. Nominirana je bila
tudi za najpomembnejšo nemško nagrado za otroško in mladinsko literaturo s slikanico
Zakaj. Dobila je priznanje IBBY HONOUR LIST – mednarodno priznanje za ilustracijo, ki
ga podeljujejo v švicarskem Baslu.

Dvakrat je bila nominirana za Andersenovo nagrado (2006 in 2008), to je mala Nobelova
nagrada za literaturo. Nominirana je bila tudi za nagrado Astrid Lindgren. Leta 2011 je
dobila nagrado Prešernovega sklada za razstavi Prostor za likovne, glasbene in igrane
zgodbe v Galeriji sodobne umetnosti v Celju in Lilijana Praprotnik Zupančič – Lila Prap v
Centru in Galeriji P74 v Ljubljani.
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1.2 POGOVOR Z LILIJANO PRAPROTNIK ZUPANČIČ – LILO
PRAP

1. Na nekaterih Vaših knjigah je zapisano ime Lilijana Praprotnik Zupančič, na
drugih pa Lila Prap. Kako to, da ste se odločili za to spremembo?
Za to spremembo sem se odločila iz praktičnih razlogov, ker je moje ime
zelo dolgo. Ko moram zapisati svoje ime na naslovnico slikanice z debelo
kredo, mi del imena pade dol. Ime sem skrajšala tako, da sem odrezala jana
in rotnik. Tako sem postala Lila Prap kot avtorica slikanic in Lilijana
Prapotnik Zupančič kot avtorica zgodb za najstnike. Doma pa me kličejo
Miša.

2. Kakšni so Vaši spomini na otroštvo?
Otroštvo je bilo lepo, polno brezskrbnega igranja. To je bil čas pravljic in
odkrivanja novih stvari. To je bil najlepši čas. Iz otroštva črpam tudi vse
ideje za svoje knjige. V njih ne opisujem sebe, ampak tedanje veselje do
igranja in čudenja nad vsem novim.

3. Po poklicu ste arhitektka. Kako to, da ste se znašli v svetu pravljic?
V svet pravljic me je potegnil moj sin Izidor. Najprej sem mu pravljice
samo prebirala, ker pa jih je hotel poslušati vedno znova, sem se jih začela
tudi sama izmišljati. Kmalu sem se odločila, da bom svoje ideje spravila na
papir. V začetku je nastalo nekaj del za otroke od sedmega do desetega leta
starosti. Nekatera med njimi je ilustriral moj moţ Bori Zupančič.
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4. Kje črpate navdih za svoje delo?
Veliko idej je bilo skritih v moji glavi od mojega otroštva naprej. Nekatere
sem

dobila ob različnih priloţnostih v vsakdanjem ţivljenju. Nekatere

priletijo kar same od sebe, veliko teţje jih je potem razporediti skozi celo
knjigo. Ponavadi se oprem na eno samo temo, na primer na sanje, riganje,
kokodakanje, velikokrat pa glavno vlogo igrajo ţivali.

5. V večina Vaših slikanicah nastopajo ţivali, tako v pesmicah, zgodbicah in
ilustracijah. Zakaj jim namenjate toliko časa in prostora?
Najprej sem nekaj knjig napisala in narisala tudi na temo ljudi, vendar sem
se potem raje posvetila ţivalim. Te so mi večji likovni izziv. Človeka enkrat
narišeš, pa imaš dovolj. Ravno tako v pesmicah in zgodbicah hitro obdelaš
vse

»človeške pasme«. Otroci imajo radi ţivali. V otroških očeh ima

vsaka ţival psihološki prerez nekega človeka. Ţivali so tudi odvisne od
odraslega.

6. Ali imate tudi sicer radi ţivali? Imate kakšno doma?
Ljubezen do ţivali me spremlja ţe vse ţivljenje. Doma sem imela papige,
jeţe, pse in mačke. Hišni ljubljenčki so druţinski člani večino časa. Najbolj
sem navezana na mačke, vendar nam hitro izginejo, zato jih sedaj nimamo
več toliko. Imamo pa tudi psa Ota, ki je mešanec.

7. Slikanica Zakaj je doţivela velik uspeh v Sloveniji, pa tudi v drugih drţavah.
Prevedli so jo v številne jezike, po njej snemajo risane serije. Kako je nastala ta
slikanica?
Najprej sem narisala divje ţivali. Potem pa sem si izmislila še tekst. Rada
imam nonsens, zato sem ga uporabila tudi tukaj. Vendar se mi neumni
odgovori v verzih in nonsenski odgovori niso zdeli dovolj. Zdelo se mi je,
da bodo otroci še vedno spraševali zakaj, kaj je pa res. Zato sem potem
zraven dala še znanstvene odgovore. Moj urednik Andrej Ilc je našel Jelko
Pogačnik, strokovnjakinjo za ţivali, ki je napisala odlične kratke odgovore.
Ta kombinacija je pri otrocih in starših doţivela dober sprejem.
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8. Japonci so po Vaši knjigi Zakaj posneli 26 delov risane serije. Knjiga je na
Japonskem ţe po dveh tednih doţivela ponatis. Kako je sploh prišlo do
sodelovanja z Japonci?
Z Japonci sem se srečala na knjiţnem sejmu Mladinske knjige v Bologni.
Ko so videli moje knjige, so izrazili ţeljo, da bi ilustrirane like oţivili v
animirane podobe. Z njimi sem se dogovorila, vendar sem postavila
pogoj, da mi ne bo treba ustvarjati gibov za risanke. Tako so sami
ustvarjali gibljive slike. Pri risanju sem le občasno sodelovala s popravki.
Na Japonskem je serija risank sproţila pravo evforijo. Poleg risank pa je
še veliko drugih stvari (kape, odejice, lončki) potiskanih z mojimi
ilustracijami.

9. Katera je bila Vaša najljubša otroška knjiga?
Najprej je to bila Rdeča kapica, potem Sneguljčica. Pri štirih letih sem ţe
znala Sneguljčico na pamet in mama je sosede »nahecala«, da znam brati. V
začetku so mi pravljice brali starši, kasneje pa sem imela kar nekaj knjig, ki
sem jih sama prebirala

kar naprej, Piko Nogavičko, Ostrţka, pa tudi

zgodbe Karla Maya.

10. Leta 2011 ste bila dobitnica priznanja Prešernovega sklada. Za kaj ste priznanje
dobili in kaj Vam to priznanje pomeni?
Priznanje sem dobila za razstavo: Prostor za likovne, literarne, glasbene
in igrane zgodbe v Galeriji sodobne umetnosti v Celju ter razstavo: Lila
Prap v Centru in Galeriji P74 v Ljubljani. Sedaj sem bolj usmerjena na
ustvarjanje avtorskih pravljic. Razstave so moja »postranska dejavnost«,
vendar imajo tudi razstave svoje sporočilo. Sem zelo počaščena, ker sem
bila izbrana, saj je priznanje ohrabrujoče.

11. Kaj počnete v prostem času? Kako se oddahnete od vseh obveznosti, ki jih
imate?
Od dela se največkrat oddahnem tako, da se usedem na kolo in se
odpeljem malce naokrog. S prijateljicami rada igram tenis. Rada tudi
berem knjige, kartam in šahiram na računalniku.
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1.3 BIBLIOGRAFIJA
Lilijana Praprotnik Zupančič, z umetniškim imenom Lila Prap je začela svoje ustvarjanje
za otroke s kratkimi zgodbami in ugankami, zbranimi v ilustriranih knjigah Zgodbe in
nezgodbe ter Resnične pravljice in pripovedke. Milena Mileva Blaţič meni, da je v teh
zbirkah Lila Prap pokazala veliko domiselnosti, idej, asociacij in izraţanj, fleksibilnosti ter
originalnosti (na ravni besed, povedi in besedil), vendar pa na ravni obdelave napisanega ni
bilo medsebojne povezanosti med sestavnimi elementi. Med njimi obstaja le površinska, ne
pa tudi globinska povezanost. Avtorica ţal ne dosega statusa izvirne celote, tako kot
nekateri drugi avtorji (npr. Andrej Rozman Roza, Svetlana Makarovič, Anja Štefan, Ida
Mlakar), ki prav tako ustvarjajo s pomočjo podobnih asociativno oddaljenih metod
tvorjenja in medbesedilnih elementov.
Lila Prap je ena pomembnejših ustvarjalk avtorskih pravljic. Za svoja dela je dobila veliko
priznanj doma in po svetu. Napisala je nekaj otroških iger za gledališče, plesni teater in
radio. Ilustracije, literarne prispevke in miselne orehe za otroke je objavljala v različnih
slovenskih otroških revijah. Njeno slikanico Zakaj so zebre progaste so v zaloţbi
Mladinska knjiga izdali v Braillovi pisavi in na koncu knjige dodali še Braillovo abecedo.
Prevodi njenih knjig se uvrščajo med najbolj priljubljena dela za otroke po svetu. Njena
dela so prevedli v več kot trideset jezikov.
Doslej je izdala štiri avtorske slikanice (Male ţivali, Ţivalske uspavanke, Zakaj in Moj
očka),v katerih je besedilni del enostaven, kitice so večinoma štirivrstične. Pesmi imajo
eno samo kitico. V vseh slikanicah so lirski subjekti ţivali, izjema je le slikanica Moj očka,
v kateri se pojavita tudi oče in sin. Ţivali imajo raznolike lastnosti, povdarja se ena
pozitivna ali negativna lastnost pri posamezni ţivali. Marija Stanonik meni, da se pod
ţivalsko preobleko pogosto skrivajo človeške lastnosti, lahko pa gre tudi za igrivo
pravljičnost. Lila Prap pravi: »Junaki mojih slikanic so ţivali, to pa zato, ker so poleg otrok še edina
ţiva bitja, ki niso pokvarjena, tako kot znajo biti odrasli. Poleg tega te ţivali ne morejo z desko udariti po
glavi, če jih narišeš. Pred davnimi časi je to poskušal neki sodelavec, čigar karikaturo sem narisala.«

V

skoraj vseh pesmih je rima zaporedna, izrazita je tudi ritmičnost. V pesmih je temeljni
element besedna igra: branje narobe, izločanje dela besede, ki prevzame nov pomen,
nagovori, stopnjevanja, inverzije, onomatopoija.
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Dragica Haramija uporablja za knjiţevna dela Lile Prap termin otroška knjiţevnost, ki je
sestavni del mladinske knjiţevnosti. Razlog pravi, je ciljna skupina bralcev/poslušalcev in
s tem terminom natančneje opredeljujemo bralni razvoj otrok.
V nadaljevanju bom predstavila dela, katera sem obravnavala z učenci.
ZGODBE IN NEZGODBE (1993) so prva njena knjiţna
izdaja. Ilustracije je narisal njen moţ Bori Zupančič. V
Zgodbah in nezgodbah je avtorica ustvarila nonsenska
besedila in se na najrazličnejše načine poigravala z
besedami. Zbirka ima dva dela. V prvem delu so zbrane
kratke zgodbe, v drugem delu pa pesmi. Vsaka zgodba ali
pesem se poigrava vsaj z eno glasoslovno, oblikoslovno ali
skladenjsko prvino, ki jo avtorica namerno krši.
Slika 2: Lilijana Praprotnik Zupančič:
Zgodbe in nezgodbe

V kratkih zgodbah uporablja hiperbolična pretiravanja (npr. Zgodba o geniju, Zgodba o
zahtevni zgodbi itd.).Ta pretiravanja na določeni mestih pripeljejo do smešenja, pravljična
pravila pa se zaradi kopičenja ukazov začenjajo spreminjati v humoresko. V nekaterih
zgodbah dobi avtorica z dodajanjem in odvzemanjem fonemov nove pomene besed(npr.
HeLENA iz LENArta). Saksida navaja še tri prvine, ki jih zasledi v besedilih:
onomatopoetično (deBEEEla, MUUUUUli, kaKOKOKOKO), aliteracijsko gradnjo
zgradbe (Pet prijateljev: »Peter Potokar prireja piknik pri Postojni.«) in poigravanje s
stalnimi besednimi zvezami. Zgodba Kruti mučitelj in Mihec je
podobi, ki vsebuje dve zgodbi.
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TO JE... (1996) je izšla v knjiţni zbirki Čebelica.
Vsebuje

petnajst

ugank,

ki

so

obogatene

z

ilustracijami Jelke Godec Schmidt. Knjiga je
namenjena

otrokom

v

zgodnjem

predbralnem

obdobju, ker so rešitve ugank precej očitne.

Slika 3: Lilijana Praprotnik Zupančič: To je ...

Tematsko je večina ugank ţivalskih (osel, krt, mravlja, ţaba, piščanec, kača, muha, miš),
ena se nanaša na ţival in predmet (kukavica), druge pa se nanašajo na nebesne pojave
(luna, oblak), na otrokovo predmetno stvarnost (ţoga, fotografija, semafor) in rastlinski
svet (drevo). Uganke so grajene kot kvartine, večinoma imajo zaporedno rimo. Rešitev
uganke učenec dodaja kot zadnjo besedo v uganki.

RESNIČNE PRAVLJICE IN PRIPOVEDKE (1999) je
zbirka kratkih zgodb, ki jih je avtorica sama ilustrirala. Ţe v
naslovu napove nonsensko poigravanje s pomeni besed, kjer
pride do pomenskega stika na ravni resnično – izmišljeno.
Začetne zgodbe so napisane na način razlagalnih (aitioloških)
povedk, pri katerih je temeljna tema »pojasniti to ali ono
lastnost v naravi«.
Slika 4: Lilijana Praprotnik
Zupančič: Resnične pravljice in
pripovedke

V naslednjih zgodbah se struktura zgodbe in tema navezuje na ljudske pravljice. Iz njih je
vzela čudeţno izpolnjene ţelje, izbiro bogatega ţenina, čaranje, pravljična bitja in njihove
lastnosti, pravljično srečen konec. Zgodba Resnična pravljica je v knjigi izjema. Temelj te
zgodbe je besedna igra, kjer se avtorica skozi celotno zgodbo na skladenjski ravni
nonsensno poigrava z besednimi zvezami, ki zaradi pomenske različnosti delujejo
komično.
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MALE ŢIVALI (1999) je slikanica, v kateri avtorica
prikaţe take ţivali, ki jih ljudje običajno ne marajo
okrog svojih domov in v hiši (glista, molj, pajek, bolha,
uš...), razen pikapolonice in kresničke. Za ilustracije v tej
knjigi je leta 2001 prejela Levstikovo nagrado. Vse pesmi
imajo eno kitico.
Slika 5: Lila Prap: Male ţivali

Po zgledu otroške folklorne pesmi je prevzela oblikovno nezahtevne štiri vrstičnice, dve
šestvrstičnici in osemvrstičnici ter eno osemvrstičnico in eno petvrstičnico. Skoraj v vseh
pesmih je rima zaporedna, izrazita je tudi ritmičnost. V pesmih uporablja besedno igro z
osebnimi in zemljepisnimi lastnimi imeni. Pojavljajo se različne besedne igre, ki so za
otroke razumljive in preproste: branje narobe (npr. nabicic, insab,cekek), izločanje dela
besede, ki prevzame nov pomen (pikapolonica: polonica + Pika), nagovori, stopnjevanja
in inverzije.

ŢIVALSKE USPAVANKE (2000) so zbirka štirinajstih pesmi,
ki so namenjene ţivalskim mladičem. Avtorica je dobro povezala
likovni in besedni izraz, saj vsak od njiju daje bralcu del
vsebinske informacije. V teh pesmih in ilustracijah se dobro vidi
odnos do Lune, ki je v tem primeru simbol noči. Vse pesmi so
grajene na simbiozi med ţivaljo in Luno.
Slika 6: Lila Prap: Ţivalske
uspavanke

Luna je narisana tako, kot avtorica predvideva, da si jo posamezna ţival predstavlja (npr.
čuk kot njegovo lastno oko). Uspavanka za ovčke ima kroţno zgodbo, to pomeni, da se
tam, kjer se konča, spet ponovno začne.
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ZAKAJ (2002) je posebnost med njenimi pesniškimi
besedili. V tej slikanici predstavi štirinajst ţivali. Pri vsaki
ţivali avtorica išče čimbolj nemogoč ali zabaven odgovor.
Zraven vsake ţivali pa je tudi dodan odgovor o ţivalski
lastnosti iz vprašanja. Avtorica teh odgovorov je Jelka
Pogačnik. Pri branju te slikanice je lahko bralec aktivno
udeleţen. Ena izmed moţnosti je nakazana ţe na veznem
listu, kjer se lahko otroci s »kriţanjem« ţivali izmišljajo
nove ţivali (ţirafoguru, mroţpica, kamelača itd.).
Slika 7: Lila Prap: Zakaj

Temeljni element pesmi je besedna igra: narobe branje, izločanje dela besede,
onomatopoija. Rima je zaporedna, izrazita je tudi ritmičnost.
ŢIVALSKA ABECEDA (2002) je

informativna

slikanica. Sodi med abecedarije. Učenci s pomočjo
nazornih

ilustracij

spoznavajo

grafeme

slovenske

abecede. Pri tem imajo moţnost spoznavati izmišljene
ţivalske

»jezike«

(oslovščino,

petelinščino...).

V

ilustracijah ţivali in besedah, ki predstavljajo njihovo
oglašanje, so zajete vse črke slovenske abecede.
Slika 8: Lila Prap: Ţivalska abeceda

1001 PRAVLJICA (2005) je slikanica - sestavljanka.
Avtorica v navodilu za branje zapiše, da je to »pravljični
labirint«, saj lahko vsak bralec vedno znova »sestavi« novo
zgodbo. Bralec ima moţnost, da se odloči, katero pravljico
bo bral.

Slika 9: Lila Prap: 1001 pravljica

Ob koncu vsake strani, ko bralec prebere zgodbo, sta

postavljeni vprašanji, ki mu pomagata pri odločitvi, na kateri strani bo nadaljeval branje.
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Literarni liki so znani, saj se njihove temeljne lastnosti najdejo v bogatih zakladnicah
ljudskih in klasičnih umetnih pravljic. Dobro je, da otroci poznajo te like zato, da bodo
laţje razumeli pomen sestavljene zgodbe. Na koncu knjige je narisan zemljevid
pravljičnega knjiţevnega prostora (babičina hiša, gozd hudobnega volka itd.). Na zadnji
strani pa je narisana črna

luknja, kamor izginejo vsi hudobni pravljični liki.
MOJ OČKA (2007) je nadaljevanje ţivalskih
uspavank. Slikanica temelji na odnosu otrok /mladič –
njegov oče. S to knjigo na nek način lahko
spodbudimo starše, da bi svoj prosti čas preţivljali z
otrokom. V kratkih pesmih avtorica spodbuja
kaţe na dragocenost kakovostno preţivetega

in
časa

med očetom in sinom. Med ţivalmi, ki jih je vključila
v to
Slika 10: Lila Prap: Moj očka

slikanico, nekatere ţe poznamo iz prejšnjih

pesmic (slon, hijena itd.).

Otroci šele skozi sliko razberejo, za katero ţivalsko vrsto gre, saj v pesmicah niso
poimenovane. Povdarjena je nebesedna komunikacija. Naslovnica ter prva in zadnja pesem
prikazujejo človeka (sina in očeta), vse druge se navezujejo na ţivalski svet. V pesmih je
čutiti globoko vez med otrokom/mladičem in njegovim očetom, ljubezen med generacijami
in zadovoljstvo ob druţenju.

DINOZAVRI (2009) so klasična slikanica. V njej se
prepletata

dve

zgodbi,

»didaktično

poučna«

in

»komentatorska zgodba«. Avtorica pravi, da so po zadnjih
izsledkih ptiči edini še ţiveči potomci dinozavrov, zato
zgodbo pripovedujejo njihove potomke kokoši.
Slika 11: Lila Prap: Dinozavri

Ena izmed njih najde knjigo o dinozavrih, nato pokliče še druge člane kokošje druţine, da
se podajo na raziskovalno potovanje o ţivljenju svojih prednikov. Ta pernata druţina
slikanici daje zakajasto in tudi humorno noto. Zlasti piščančki so v svojem čudenju in
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dojemanju zelo podobni otroški zvedavosti. Vsi pernati člani so v vlogi komentatorjev, oče
petelin ima vedno zadnjo besedo in sam pri sebi verjame, da je pravi vseved. V to pa bralec
podvomi, ko prebere zgodovinska dejstva in strokovno razlago paleontologinje Irene
Debeljak.

JEZIČNE ZGODBE (2009) je zbirka enaindvajsetih kratkih
sodobnih pravljic. Jedro kratkega pripovednega besedila
avtorica gradi na izbranih besedah, na osnovi katerih tvori
nove besede in nesmiselne učinke, ki izhajajo iz nasprotja med
dobesednim in prenesenim pomenom. Večina besedil je
napisana v smislu razlagalne pravljice, nekatere zgodbe pa
temeljijo na modelu ljudske pravljice. Glavna knjiţevna oseba
v teh zgodbah je otrok, ki je zaznamovan z drugačnostjo.
Slika 12: Lilijana Praprotnik
Zupančič: Jezične zgodbe
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2 EMPIRIČNI DEL

2.1 OPREDELITEV RAZISKOVALNEGA PROBLEMA

Prevodi knjig Lilijane Praprotnik Zupančič, bolj znane pod umetniškim imenom Lila Prap,
se uvrščajo med najbolj priljubljena dela za otroke, po literarni in tudi po likovni plati.
Njena dela so izšla v več kot tridesetih drţavah po svetu. Na izborih literarnih
strokovnjakov in bralcev ter v literarnih revijah v tujini in Sloveniji je bila večkrat izbrana
za najuspešnejšo ustvarjalko (Haramija, Zupančič, 2008). Cilj mojega raziskovanja je bil
raziskati, ali jo učenci naše šole v prvem triletju sploh poznajo, kako po čem je zanje
prepoznavna. V prvem triletju je pouk zasnovan na medpredmetnem povezovanju, zato
sem preučila tudi, na kakšen način lahko njena dela povezujemo z drugimi predmetnimi
področji.

2.2

CILJI

V svojem diplomskem delu predstavljam biografijo in bibliografijo pesnice, pisateljice in
ilustratorke Lilijane Praprotnik Zupančič.
Z učenci smo pri dodatnih urah knjiţevne vzgoje brali, poslušali, analizirali in poustvarjali
njene pesmi, zgodbe in pravljice. Izdelali smo zbirko zgodb, pravljic in pesmic in jo tudi
ilustrirali. Pripravili smo prireditev za učence niţje stopnje ob podelitvi bralne značke.
Izdelali smo preprosto risanko. Nekatera dela smo objavili na šolski spletni strani.
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2.3 RAZISKOVALNA VPRAŠANJA
Na začetku raziskovanja sem si postavila naslednja raziskovalna vprašanja:
1. Ali učenci poznajo pesnico, pisateljico in ilustratorko Lilijano Praprotnik
Zupančič – Lilo Prap?

2. Katera njena dela poznajo?
3. Na kakšen način so jo spoznali?
4. Kako lahko njena dela poveţemo z drugimi predmetnimi področji?

2.4 RAZISKOVALNE HIPOTEZE

1. Predvidevam, da učenci Lilo Prap poznajo po njenih slikanicah in kot
avtorico likov iz risank.
2. Predvidevam, da učenci Lile Prap ne poznajo po njenih proznih delih.
3. Predvidevam, da so učenci Lilo Prap spoznali preko televizije, bralne
značke in v šolski knjiţnici.
4. Predvidevam, da lahko njena dela poveţemo z likovno, glasbeno in tehnično
vzgojo ter s spoznavanjem okolja.
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2.5 RAZISKOVALNA

METODA

Pri raziskovanju sem uporabila deskriptivno metodo. Uporabila sem različne tehnike
zbiranja in pridobivanja podatkov. Največkrat sem uporabljala proste asociacije, vezane
asociacije, personifikacijo, risane situacije, kolaţe, sestavljanje zgodb in pravljic in tehniko
igranja vlog.

2.5.1 VZOREC
Raziskavo sem izvedla na osnovni šoli Ivana Cankarja v Trbovljah. V vzorec sem vključila
27 učencev: 9 učencev iz 1. a razreda, 9 učencev iz 2. a razreda in 9 učencev iz 3. a
razreda.

2.5.2 PRIPOMOČKI
Z učenci sem na začetku raziskovanja izvedla predtest, ki je obsegal pet vprašanj, s
katerimi sem preverila poznavanje avtorice in njenih pesmi, zgodb in pravljic.
Pri sami raziskavi sem uporabila pesmi iz zbirk: Ţivalske uspavanke, Male ţivali in To
je...zbirka ugank o ţivalih ter prozna dela: Zgodbe in nezgodbe, Resične pravljice in
pripovedke, Jezične zgodbe, Dinozavri ter slikanice Zakaj, Pasji zakaj, Ţivalska abeceda in
Mednarodni ţivalski slovar.

2.5.3 POSTOPEK ZBIRANJA PODATKOV
Od decembra 2010 do konca maja 2011 smo imeli vsak teden dve dodatni uri knjiţevnega
pouka. V teh urah smo obravnavali pesmi, zgodbe in pravljice, jih brali, analizirali,
poslušali, se jih učili na pamet, ali si izmišljali nove naloge. Večkrat smo izdelke dokončali
pri urah jutranjega in popoldanskega varstva. Nekatere naloge so učenci opravili tudi doma
(zbiranje uspavank, učenje pesmic na pamet, iskanje dodatnega gradiva itd.).
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2.6 NAČRTOVANJE UČNIH UR OBRAVNAVE BESEDIL LILIJANE
PRAPROTNIK ZUPANČIČ – LILE PRAP
2.6.1 LILA PRAP: MALE ŢIVALI

UČNA PRIPRAVA

Šola: Osnovna šola Ivana Cankarja, Trbovlje
Razred: 1. razred
Ura: 1.,2
Učni predmet: slovenščina
Učna tema: knjiţevno besedilo
Učna enota: Lila Prap: MALE ŢIVALI
Učna metoda: pogovor in razgovor, razlaga, delo z besedilom, metoda pisnih izdelkov
Učna oblika: frontalna, individualna, skupinska
Učna sredstva in literatura: fotografije ţivali, Lila Prap: Male ţivali, Lila Prap: To je...,
CD Male ţivali, CD- predvajalnik, odpadni material, tempera barve, kolaţ papir
Medpredmetna povezava: likovna vzgoja, glasbena vzgoja, spoznavanje okolja
Učni cilji:
- razvijajo sposobnost doţivljanja in razumevanja besedilne stvarnosti,
- zaznavajo in doţivljajo zvočnost pesmi,
- tvorijo zvočne nize in nenavadne besede,
- dramatizirajo pesmice,
- sodelujejo v igri vlog.
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POTEK UČNE URE
UVODNO SEZNANJANJE S KNJIŢEVNIM BESEDILOM
UČITELJ
UČENEC
1. MOTIVACIJA
Danes bomo reševali uganke. Rešitev uganke Učenci pozorno poslušajo uganko, razmislijo
boste poiskali med fotografijami (poleg rešitev so o rešitvi, eden od učencev rešitev poišče med
še druge fotografije) na mizi in fotografijo
fotografijami na mizi in rešitev pove na glas
pritrdili na tablo.
Preberem uganko, počakam, da vsi razmislijo, in fotografijo pritrdi na tablo.
eden od učencev rešitev poišče med fotografijami
in jo pove na glas.

I.

Vsaka ţival ima svojo številko. Razmislite in
povejte, kako bi lahko povezali številko in ţival.
Učenci razmišljajo in sodelujejo v pogovoru
Črke prepišem na tablo.
Iz teh črk boste iskali nove besede, ki so povezane (sami ali z učiteljevo pomočjo ugotovijo, da
z ţivalmi.
število pomeni mesto črke v besedi, ki jo
(LEV, ŢELVA, LAMA, IA, MEE, LILA,
bomo pobarvali).
MALE ŢIVALI...)

2. NAJAVA BESEDILA
Danes boste spoznali slikanico s pesmimi Lile
Prap: Male ţivali.
Vodim pogovor s pomočjo vprašanj.
Katere njene slikanice ţe poznate?
O čem pripovedujejo?
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3. PREMOR PRED BRANJEM
Učence motiviram za pozorno poslušanje.
4. INTERPRETATIVNO BRANJE
Glasno in interpretativno berem pesmi.
5. PREMOR PO BRANJU

Učenci se pripravijo na poslušanje pesmic.
Učenci zbrano poslušajo učiteljevo branje.
Učenci urejajo vtise po poslušanju,
premišljujejo o posameznih pesmih.

6. IZRAŢANJE DOŢIVETIJ
Učence vzpodbudim, da izrazijo svoje vtise in
občutja ob pesmih.
Zastavim jim vprašanje: Kako so vam bile pesmi
všeč?
Razlaga manj znanih/neznanih besed, besednih
zvez:
- pridrobi: priti s kratkimi, hitrimi koraki
- izbranec: kdor uţiva večjo naklonjenost
glede na druge
- pohrustati: pojesti
- poţrtija: pojedina
- nevedna vnučka: vnučka, ki ji manjka
vednosti, znanja, nepoučena, neobveščena
- dobrava: valovit ravninski svet, deloma
porastel z drevjem

Učenci izraţajo vtise in občutja.

Učenci razlagajo manj znane/neznane
besede. Razlago iščejo tudi v Slovarju
slovenskega knjiţnega jezika.
Učenci manj znane/ neznane besede
uporabijo v drugih besednih zvezah oz.
povedih.

II.

OSREDNJA FAZA
7. ŠOLSKA ANALIZA KNJIŢEVNEGA
BESEDILA
S pomočjo vprašanj vodim analizo pesmi.
Zastavim jim nekaj vprašanj.
Kako je Polonica Pika štela marjetke ob beli poti?
Zakaj je bil en kos plenice čudnega okusa?
Kaj se zgodi, če ne umivamo rok in ne operemo
sadja?
Ali hodite tudi vi v knjiţnico? Kakšne knjige si
najraje izberete?
Ali je v naravi samica, ki »poţre svojega moţa«?
Kaj se zgodi, če se naveličamo kakšne stvari? Ali
ţelimo kupiti novo stvar ter na kakšen način
lahko to storimo?
Se vam je ţe kdaj prisesal na kakšen del vašega
telesa klop? Kaj ste storili?
Komu pravimo, da je » priden kot čebela«?

8. GLASNO BRANJE
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Pripravite se na poslušanje pesmi, ki so uglasbene.
Poslušanje lahko spremljate z gibanjem na mestu.
INDIVIDUALNO DELO
Vsak bo potegnil iz kupa en list s pesmijo in jo
prilepil v zvezek. Pesem boste ilustrirali in
prilepili v zvezek.

Razdelim besedila.

Učenci poslušajo pesmi, glasbo in petje
spremljajo z gibanjem.

Učenci prilepijo pesem in jo ilustrirajo.

Aleš Belina, 1. razred
Pika Naglav, 1. razred

III.
9.

SKLEPNA FAZA
SINTEZA

K tabli pokličem tiste učence, ki bi radi
predstavili svojo ilustracijo.

10. VREDNOTENJE
Ali so vam bile pesmi všeč? Ali komu pesmi niso
bile všeč? Zakaj?
Koliko kitic imajo pesmi?
Ali se pesmi rimajo?
Komu v pesmih ste bili podobni oz. bi radi bili
podobni?
11. NOVE NALOGE
Delo bo potekalo v manjših skupinah. Sami si
boste izbrali, katero nalogo boste opravili. Lahko
naredite več nalog.
Dejavnosti:
1. Učenje pesmi na pamet.
2. Sestavljanje rim, kratkih pesmi o ţivalih.
3. Izdelava malih ţivali iz odpadnega
materiala.
4. Slikanje malih ţivali s tempera barvami in
kolaţ papirjem.

Učenci pred tablo pokaţejo svojo ilustracijo
in jo razloţijo.

Učenci pripovedujejo in odgovarjajo na
vprašanja.
Opisujejo
svoja
občutja,
spoznanja.

Učenci se razporedijo po skupinah in delajo
po ustnih navodilih ali načrtih, ki jih imajo
na mizah.

Učenci sestavljajo kratke pesmi o ţivalih.
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5. Ogled knjig o ţivalih, ki smo jih prinesli
iz knjiţnice.

OPOMBA: Dejavnosti so potekale ves teden, v
jutranjem in popoldanskem varstvu.

MUCA SKAČE PO ZELENI TRAVICI,
NABIRA ROŢICE SVOJI MAMICI.
MAMICA JO RADA IMA,
ZATO JI LUBČKA DA.
PRILETI HROŠČ KOŠČ Z BOVCA,
KI IMA NA HRBTU DVA LOVCA.
SKOČI MACI NA DLAKO
IN DA BOLJE JO SPOZNA,
SE JI NA HRBET PRISESA.
MACA REČE: PROČ,
IN PRITEČE PTIČEK,
KI SKAČE KOT VRAŢIČEK.
Matija Jurjevič, 1. razred

POLHEK LUMPEK
NA PODSTREŠJU
TEKA SEM IN TJA,
BREZ SPOTIKANJA
OREHE KOTRLJA.
Matic Slapar,1. razred
Matija Jurjevič,1.razred

MEDVEDEK BRUNDEK
VSAKO ZIMO,
MLADIČA POGREJE
IN SE ZRAVEN SLADKO SMEJE.
Urh Grabnar, 1. razred

ZAJČEK SKAKAL JE PRI HIŠI,
IMEL PRIJATELJICI MIŠI,
TEKALI SO KOT ZA STAVO,
POTEPTALI SO VSO TRAVO.
Lara Rak, 1. razred
VEVERICA MICA
PO DREVESU ZDAJ STOPICA,
IŠČE LEŠNIKE ZA ZIMO,
SAJ JESEN BO KMALU MIMO.
Pika Naglav, 1. razred

Matic Slapar, 1.razred
Urh Grabnar, 1. razred

KO SE ZUNAJ DAN UMIRI,
SRNA MIKA, PLAHA, TIHA,
SREDI JASE PRIHITI.
TAM PA SREČA ŠE SOSEDO
NAPRIJAZNEJŠO TO BREDO,
SKUPAJ SE VESELO IGRATA
IN PO TRAVNIKU SKAKLJATA.
Tinkara Čeperlin, 1. Razred
Naja Muhič, 1. razred

Tinkara Čeperlin, 1.razred
Naja Muhič, 1. razred
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Učenci izdelujejo male ţivali iz odpadnega
materiala.
Učenci uporabljajo škatle za jajca, rolice od
straniščnega papirja, karton, kolaţ papir...

Lara Rak, 1. razred
Pika Naglav, 1. razred

Slika 15: Izdelovanje lutk (ţivali) iz odpadnega
materiala

Slika 13: Lutke – ţivali

Slika 16: Izdelovanje lutk (ţivali) iz odpadnega
materiala

Učenci zaigrajo lutkovno igro s svojimi
lutkami (z ţivaljo, ki so jo sami izdelali)

Slika 14: Igranje lutkovne igre Ţivali na travniku
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Slika 17: Igranje lutkovne igre Ţivalski prijatelji

Učenci slikajo male ţivali na dva načina.

Učenci 1. razreda

Tinkara Čeperlin, Pika Naglav, Lara Rak,
1. razred

Laura Bastič, Tadej Naraglav, Erika Florjanc, Naja
Muhič, 1. razred

Učenci 1. razreda
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EVALVACIJA IZVEDENE UČNE URE V 1. RAZREDU DEVETLETNE
OSNOVNE ŠOLE
Učenci radi rešujejo uganke, zato jih ni bilo teţko motivirati za obravnavo pesmi Male
ţivali. Motivirani so bili za reševanje ugank. Uspešni so bili pri iskanju novih besed iz črk.
Pesmi so se jim zdele smešne in zabavne, zlasti, ko so jih poslušali na CD zgoščenki.
Ustvarjalno so sodelovali v pogovorih, tako pri analizi knjiţevnega besedila, kot tudi pri
vrednotenju. Zelo uspešno so sodelovali pri poustvarjalnih dejavnostih, kjer so ţeleli delati
vse ponujene naloge, zato smo dejavnosti nadaljevali še ves teden v jutranjem in
popoldanskem varstvu. Dejavnosti sem povezala z likovno in glasbeno vzgojo ter
spoznavanjem okolja. Delo sem organizirala v manjših skupinah.
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2.6.2 LILA PRAP: 1001 PRAVLJICA
UČNA PRIPRAVA
Šola: Osnovna šola Ivana Cankarja, Trbovlje
Razred: 3. razred
Ura: 1., 2
Učni predmet: slovenščina
Učna tema: knjiţevno besedilo
Učna enota: Lila Prap: 1001 PRAVLJICA
Učna metoda: pogovor in razgovor, razlaga, delo z besedilom, metoda pisnih izdelkov
Učna oblika: frontalna, individualna, skupinska
Učna sredstva in literatura: ilustracije pravljic, pravljica Lile Prap: 1001 pravljica
Učni cilji:
- razvijajo zmoţnost poslušanja umetnostnega besedila,
- ob poslušanju besedilo v mislih dopolnijo s svojimi domišljijskimi podobami in ga
povezujejo s svojim izkušenjskim in čustvenim svetom,
- seznanijo se z vsebino pravljice,
- pripovedujejo in pišejo svojo pravljico,
- prepoznajo formalni začetek in konec pravljice, pretekli čas za pravljico in značilne
knjiţevne osebe, čudeţe.
POTEK UČNE URE

I.

UVODNO SEZNANJANJE S KNJIŢEVNIM BESEDILOM

UČITELJ

UČENEC

1. MOTIVACIJA
Učence vzpodbudim k razmišljanju

z Učenci razmišljajo in zapisujejo kar ţe vedo o pravljicah.

vprašanjem: Kaj ţe veste o pravljici?
Učenčeve odgovore zapisujem na tablo.
Katere pravljice ste letos ţe poslušali in
katere pravljične junake ste spoznali?
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Pokaţem slike iz pravljic.

Slika 18: Rdeča kapica
Učenci 3. razreda

Učenci naštevajo naslove pravljic in imena pravljičnih
junakov.
Slika 20: Sneguljčica

Učenci prepoznajo pravljične junake, ugotovijo naslov
knjige in na kratko povedo vsebino pravljice.

Slika 19: Janko in Metka

Slika 22: Trije medvedi
Slika 21: Trije prašički
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2. NAJAVA BESEDILA
Danes boste spoznali malce »čudno« Učenci poslušajo učiteljeva navodila o knjiţevnem
pravljico, saj vam je ne bom brala od besedilu, ki ga bodo obravnavali.
prve do zadnje strani tako kot ostale,
ampak

boste

pri

branju

tudi

vi

sodelovali. Kako? Na dnu vsake strani
sta zapisani vprašanji, ob katerih lahko
izbirate, kako se bo pravljica nadaljevala.
Slikanico pokaţem.

Slika 23: Lila Prap: 1001 pravljica

3. PREMOR

PRED

BRANJEM
Učence umirim, in jih povabim na Učenci se pripravijo na poslušanje umetnostnega besedila
pozorno poslušanje.

in sodelovanje pri nadaljevanju pravljice.

4. INTERPRETATIVNO
BRANJE
Glasno

in

interpretativno

berem Učenci zbrano poslušajo učiteljevo branje in sodelujejo

pravljico.

pri izbiri nadaljevanja pravljice.

5. PREMOR PO BRANJU
Učenci urejajo vtise po poslušanju, premišljujejo o
besedilu, naštejejo neznane besede.

6. IZRAŢANJE DOŢIVETIJ
Učence vzpodbudim, da izrazijo svoje Učenci izraţajo vtise in občutja o novi pravljici.
vtise in občutja ob pravljici.
Zastavim jim vprašanje, če jim je bila
pravljica všeč.

II.

OSREDNJA FAZA
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7. ŠOLSKA ANALIZA
KNJIŢEVNEGA BESEDILA

Učencem povem, da bomo s pomočjo Učenci natančno odgovarjajo na vprašanja, ki so
vprašanj vsebinsko analizirali pravljico.

povezana z obravnavano pravljico.

Kje se naša pravljica dogaja?
Katere knjiţevne osebe nastopajo v njej?
Kakšen naslov bi dali pravljici?
Na katere pravljice, ki jih ţe poznaš, te
spominja današnja pravljica?
Naštej nekaj čudeţnih stvari, ki se
zgodijo v pravljici?
S katerimi čudeţni predmeti se srečajo
junaki te pravljice?
Kako se pravljica zaključi?

8. GLASNO BRANJE
Razdelim pravljične zemljevide (dvojica En učenec pravljico še enkrat prebere brez prekinitev,
učencev dobi en zemljevid).

ostali učenci pa pravljici sledijo tako, da jo spremljajo ob
pravljičnem zemljevidu.

III.
9.

SKLEPNA FAZA

SINTEZA/ ANALIZA
Učenci pripovedujejo pravljico v pravilnem zaporedju
dogodkov. Ugotovijo, da je sestavljena iz pravljic, ki jih
ţe poznajo.

10. VREDNOTENJE IN
PRIMERJANJE
Kakšna se vam je zdela pravljica?

Učenci vrednotijo besedilo in pravljični zemljevid.

Ovrednoti knjiţevne osebe v pravljici.
Ali ste si lahko pomagali s pravljičnim
zemljevidom in na kakšen način?
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11. NOVE NALOGE

Učence razdelim v skupine po tri. Vsaka Vsak učenec prispeva svoje ideje in zamisli k nastajanju
skupina

dobi

svojo

knjigo

1001 pravljice. Pravljico en učenec zapiše.

pravljica. V skupini se odločite, katero
pravljico boste skupaj prebrali.
Vsak učenec v skupini se večkrat odloči, kako se bo
pravljica nadaljevala.
Učenci glasno berejo spremenjene pravljice.
Dam jim naslednjo nalogo:
Izmislite si svojo »sestavljeno« pravljico
in jo zapišite.

Narišite pravljični zemljevid iz pravljic,
ki jih poznate, ali pravljic, ki so vam še
posebej všeč.

Maks Zakrajšek, Janez Hernaus, Martin Špajzer,
3.razred

Učenci rišejo pravljične zemljevide.

Učenci 3. razreda
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EVALVACIJA IZVEDENE UČNE URE
V uvodni motivaciji so učenci veliko povedali o pravljicah, prepoznali so pravljične
junake, našteli veliko pravljic, ki jih poznajo. Z veseljem so prisluhnili 1001 pravljici,
najbolj se jim je zdelo zanimivo, ker so lahko sami sodelovali pri oblikovanju vsebine
pravljice. V začetku so imeli različne ţelje, kako bi se pravljica nadaljevala, proti koncu pa
so svoje ţelje zedinili. Všeč jim je bil tudi pravljični zemljevid na koncu knjige.
Zanimivo jih je bilo opazovati, ko so v skupinah brali pravljice, saj so se različno
dogovarjali za nadaljevanje vsebine. Pri »sestavljanju« pravljice so si učenci delo v skupini
razdelili tako, da je vsak prispeval svoj deleţ pri nastajanju besedila. Učenci so bili pri
sestavljanju besedila uspešni, saj so domiselno povezovali različne pravljične junake in
različne pravljice. Domiselno so se lotili risanja pravljičnega zemljevida, saj je vsak učenec
narisal svoj zemljevid, potem pa so jih zdruţili v en zemljevid.
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2.6.3 LILA PRAP: ŢIVALSKE USPAVANKE (USPAVANKA ZA OVČKE, MEDVEDJA
USPAVANKA)

UČNA PRIPRAVA
Šola: Osnovna šola Ivana Cankarja, Trbovlje
Razred: 1. razred
Ura: 1., 2
Učni predmet: slovenščina
Učna tema: knjiţevno besedilo
Učna enota: Lila Prap: ŢIVALSKE USPAVANKE (USPAVANKA ZA OVČKE,
MEDVEDJA USPAVANKA)
Učna metoda: pogovor in razgovor, razlaga, delo z besedilom, metoda pisnih izdelkov
Učna oblika: frontalna, individualna, skupinska
Učna sredstva in literatura: Lila Prap: Ţivalske uspavanke, palčke, ropotulje, triangel, CD
zgoščenka z uspavankami (Bubafon – zvočno berilo za 1. razred devetletke,sklop Dan,
noč – drugi CD, št. 76 -80), CD- predvajalnik
Učni cilji:
- zaznavajo zvočnost in sporočilnost pesmi,
- doţivljajo celovitost besedila in ilustracije,
- doţivljajo čustvene sestavine uspavanke in jih govorno izrazijo,
- iščejo tipične besede za uspavanke,
- ustvarijo ritmično in melodično uglasbitev uspavank.
POTEK UČNE URE
UVODNO SEZNANJANJE S KNJIŢEVNIM BESEDILOM
UČITELJ
UČENEC
1. MOTIVACIJA

IV.

Zastrem okna v razredu, pripravim blazine,
motiviram učence za poslušanje.
Učenci sproščeno poslušajo neţno glasbo.
Zaprite oči, usedite se na blazine in mislite
na nekaj lepega.
Predvajam neţno glasbo.
Kakšna se vam je zdela glasba? Kaj ste Podoţivljajo glasbo in sodelujejo v pogovoru,
občutili, ko ste jo poslušali? Kdaj bi pripovedujejo o svojih izkušnjah in doţivljajih.
poslušali takšno glasbo?
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Kako bi ji dali naslov?
Kako zvečer zaspiš? Kaj storiš pred
spanjem? Ali ti kdo prebere pravljico? Kako
starši uspavajo svoje otroke? O čem
razmišljaš, ko ugasneš luč? Kako bi uspavali
leva, muco, zajčka, sonce...?
Kaj je uspavanka?
SSKJ – uspavanka: preprosta pesem v
enakomernem ritmu za uspavanje otrok
Poslušali bomo nekaj uspavank na CD
zgoščenki. Poslušali bomo uspavanke Toneta
Pavčka, Mire Voglar, Otona Ţupančiča,
Ksenije Šoster Olmer, Andreja Rozmana
Roze in Vide Jeraj.
2. NAJAVA BESEDILA
Lila Prap ima rada ţivali. Zato je zanje
napisala uspavanke. Vas zanima, kako je
uspavala ovčke in medvede? Pa prisluhnite.
3. PREMOR PRED BRANJEM
Učence umirim, jih povabim k pozornemu
poslušanju.
4. INTERPRETATIVNO
BRANJE IN DOŢIVLJANJE

Učenci s svojimi besedami opisujejo, kaj je
uspavanka. Učenec, ki ţe bere, poišče razlago
besede v SSKJ.

Učenci zbrano poslušajo uspavanke.

Učenci se pripravijo na poslušanje uspavank.

Doţiveto recitiram uspavanki.
USPAVANKA ZA OVČKE

Prva ovčka je zaspana,
nina,nana, nina, nana...
prva ovčka ţe leţi.
Druga ovčka je zaspana,
nina, nana, nina, nana...
Druga ovčka ţe miţi.
Tretja ovčka je zaspana,
nina, nana, nina, nana...
Tretja ovčka sladko spi,
v sanjah šteje ovčke tri:
prva ovčka je zaspana,
nina, nana, nina, nana...

MEDVEDJA
USPAVANKA

Učenci zbrano in umirjeno poslušajo učiteljevo
recitiranje.

Spi, medvedek
sladkosned.
Sneţna odeja
prekrila bo svet.
Sneţna odeja,
mehka in bela,
vse do pomladi
naju bo grela.
Lila Prap

Lila Prap

5. PREMOR PO BRANJU
Učenci urejajo vtise po poslušanju, premišljujejo
o besedilu.
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6. IZRAŢANJE DOŢIVETIJ
Učence vzpodbudim, da izrazijo svoje vtise
in občutja ob uspavankah.
Kako se počutite? Ali sta vas uspavanki res
uspavali?
V.
OSREDNJA FAZA
7. ŠOLSKA ANALIZA KNJIŢEVNEGA
BESEDILA
S pomočjo vprašanj bomo analizirali pesmi.
Komu sta uspavanki namenjeni?
Kdaj ţivali spijo? Kdaj spijo ljudje? Ali
lahko spimo, kadar smo vznemirjeni, jezni,
razburjeni? Katere neţne besede v pesmi
zazibajo ovčke v spanje? Katere besede bi
po tvoje najlaţje zazibale otroke v spanje?
Pokaţi kako bi zazibal/a svojo najljubšo
igračo v spanje?

Učenci izraţajo vtise in občutja o uspavankah.

Učenci natančno odgovarjajo na vprašanja.

Opazujmo zunanjo zgradbo pesmi.
Koliko kitic ima vsaka pesem? Poiščimo
pare besed, ki se rimajo. (zaspana - nina
nana; leţi – miţi; spi -tri) Kateri verzi se
ponavljajo v pesmi? Ali so pesmi vesele,
poskočne? Kako bi jih zapeli? Zakaj bi jih
peli umirjeno?
8. GLASNO BRANJE
Prvič: en učenec glasno prebere pesem, ostali ga
poslušajo. Drugič: učenec bere pesem, ostali jo
ponavljajo kot njegov odmev.

VI.

SKLEPNA FAZA
9. VREDNOTENJE
Kaj menite o pesmi?
Katere uspavanke še poznate?
Opišite, kako se počutite, če vam kdo pove
ali zapoje uspavanko?

Učenci vrednotijo pesmi, sodelujejo v razgovoru,
opisujejo svoje počutje ob poslušanju uspavank.

10. NOVE NALOGE
Uspavanki bomo ritmično in melodično
uglasbili.
Doma povprašajte starše ali stare starše,
katere uspavanke poznajo oni.

Učenci sodelujejo pri ritmični in melodični
uglasbitvi pesmi. (PRILOGA 1)

Učenci zbirajo uspavanke, ki so jih poslušali
njihovi starši ali stari starši.
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USPAVANKA
LAHKO NOČ, LAHKO NOČ,
ŢE PRIHAJA NA POMOČ
ENA BIBA, ENA BIBA, DA TE V SLADEK SEN
ZAZIBA;
DVA ČRIČKA, DVA ČRIČKA,
DA DATA TI POLJUB NA LIČKA,
TRI MUHE, TRI MUHE, DA TI PORAVNAJO RJUHE.

Skupaj bomo sestavili uspavanko za
Tinkarinega bratca Lovra, ki se je rodil
danes.

Učenci sestavljajo uspavanko za Tinkarinega
bratca Lovra.
USPAVANKA – UGANKA ZA LOVRA
LE KAJ V VOZIČKU JOČE?
LE KAJ V VOZIČKU STOČE?
MAJHNA JE GLAVA,
MAJHNO TELO,
VSE NA NJEMU
JE MAJHNO ZELO.
VČASIH SE JOKA,
VČASIH PA SPI,
SAJ TO JE DOJENČEK,
KI SE VESELO SMEJI.
Učenci 1. razreda

Kako bi bilo, če bi dali svoje starše spat po
večerni risanki?

Učenci pripovedujejo, kako bi bilo, če bi dali
svoje starše spat takoj po večerni risanki.

EVALVACIJA IZVEDENE UČNE URE
Motivacija z zastrtimi okni in neţno glasbo je bila za učence vzpodbudna, saj so se umirili
in zbrano prisluhnili uspavankam na zgoščenki. Pozorno so prisluhnili mojemu recitiranju
uspavanke za ovčke in medvedji uspavanki. Učenci so sodelovali v razgovoru s svojimi
razmišljanji in odgovori. Obe uspavanki smo ritmično in melodično uglasbili.
Učenci so motivirano zbirali uspavanke, ki so jih peli ali pripovedovali njihovim staršem
in pa uspavanke, ki so jih starši prepevali njim. Ugotovili so, da so si med seboj uspavanke
podobne ali celo enake. Sestavili smo uspavanko za Tinkarinega bratca Lovra, ki se je
rodil istega dne. Več spodbud pa so učenci potrebovali pri sestavljanju zgodbe o tem, kako
bi bilo, če bi oni dali starše spat po večerni risanki.
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2.6.4 LILIJANA PRAPROTNIK ZUPANČIČ: ZGODBE IN NEZGODBE (HELENA IZ
LENARTA)

UČNA PRIPRAVA
Šola: Osnovna šola Ivana Cankarja, Trbovlje
Razred: 2. razred
Ura: 1., 2
Učni predmet: slovenščina
Učna tema: knjiţevno besedilo
Učna enota: Lilijana Praprotnik Zupančič: ZGODBE IN NEZGODBE (HeLENA iz
LENArta)
Učna metoda: pogovor in razgovor, razlaga, delo z besedilom, metoda pisnih izdelkov
Učna oblika: frontalna, individualna, skupinska
Učna sredstva in literatura: Lilijana Praprotnik Zupančič: Zgodbe in nezgodbe, kartončki z
besedami
Učni cilji:
Učenci:
- v mislih oblikujejo domišljijskočutno predstavo knjiţevnih oseb, tako da se ob branju
spomnijo, kakšno so si to osebo predstavljali, ko so poslušali zgodbo,
- razvijajo zmoţnost za identifikacijo z eno od knjiţevnih oseb,
- igrajo se z besedami, iščejo besedo v besedi,
- izmislijo si svojo zgodbo, v kateri uporabijo določene besede
- bogatijo besedni zaklad,
- razvijajo zmoţnost domišljijskega mišljenja.
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POTEK UČNE URE

I.

UVODNO SEZNANJANJE S KNJIŢEVNIM BESEDILOM

UČITELJ
1. MOTIVACIJA
Danes se bomo poigrali s svojimi imeni.

UČENEC

Učenci v svojih imenih iščejo nove besede.
Svoje ime in nove besede zapišejo na listke in
jih pritrdijo na tablo.

Ugotovite, katere besede se skrivajo v mojem
imenu ( Mojca – moj, oj), katere pa v
Alenkinem (Alenka – Alen, len, enka, en,
Lenka).
Poiščite tudi v svojih imenih nove besede.

Na tablo napišem besede, v katerih se skrivajo Učenci poiščejo ţivali, ki se skrivajo v
besedah.
besede ţivali.
ZAPESTJE,
LEVICA,
JEŢA,
NASLONJAČ,
TELEVIZOR, PESKOVNIK, KRMIŠČE,
HLEV, PLEVEL, GRMIŠČE, SEJMIŠČE,
LEVINJA,
JEŢICA,
PESMARICA,
LEVČEK, ZASLON, LAJEŢ, PESNICA,
NAJEŢENOST,
PESEK, SLONOVINA
2. NAJAVA BESEDILA
V knjigi Zgodbe in nezgodbe se je pisateljica
Lila Prap tudi igrala z besedami. Pa
prisluhnimo zgodbi Helena iz Lenarta.
Natančno poslušajte in ugotovite, kako se je z
besedami igrala pisateljica.
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3. PREMOR PRED BRANJEM
Učence umirim, jih povabim k pozornemu Učenci se pripravijo na poslušanje zgodbe.
poslušanju.
4. INTERPRETATIVNO BRANJE
Učenci zbrano
učiteljevo branje.

in

umirjeno

poslušajo

5. PREMOR PO BRANJU
Učenci urejajo vtise
premišljujejo o besedilu.

po

poslušanju,

6. IZRAŢANJE DOŢIVETIJ
Učence vzpodbudim, da izrazijo svoje vtise Učenci izraţajo vtise.
ob zgodbi.
Povedo, na kakšen način se je z besedami
igrala pisateljica.

II.
OSREDNJA FAZA
7. ŠOLSKA ANALIZA
KNJIŢEVNEGA BESEDILA
Odgovori na vprašanja:
Kdo nastopa v zgodbi?
Katera dva kraja sta v zgodbi omenjena?
Opiši Heleno.
Kakšen je bil Tilen?
Zakaj sta se zelo dobro razumela?
Kaj sta počela skupaj?

Učenci odgovarjajo na vprašanja.

8. TIHO BRANJE

Razlaga manj znanih besed:
- svilena oblačila – oblačilo, ki je iz svile

Učenci tiho berejo
neznane besede.

- svila – vlakna iz kokonov sviloprejke
(pokaţem sliko na internetu)
- obilen obrok – zelo velik obrok
- obrok – jed, namenjena enemu človeku
naenkrat
- malenkostni – pripisovati malo
pomembnim stvarem prevelik pomen

III.
SKLEPNA FAZA
9. VREDNOTENJE
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Sta ti bila Helena in Tilen všeč? Zakaj? Kako Učenci vrednotijo njuna dejanja, jih primerjajo
s svojimi ob podobnih situacijah.
so se počutili ljudje, ki so ţiveli z njima?
Primerjajte

svoje

ravnanje

v

podobnih

situacijah z njunima?
Kako bi vi ravnali v podobnih situacijah?
10. NOVE NALOGE
Iz besed v katerih smo iskali nove besede,
bomo sestavili zgodbice. V njih bomo
uporabili čim več teh besed.
Razlaga nekaterih besed (pomagamo si s
SSKJ):
- krmišče: prostor, kjer se krmijo domače
ţivali, ali prostor v lovišču, v katerega
se daje hrana za divjad
- sejmišče: prostor, kjer poteka sejem
- zaslon: priprava za zakrivanje; televizijski
zaslon
- najeţenost: postaviti se v tak poloţaj, kot
so bodice pri jeţu
- slonovina – zobovina slonovih oklov
Nekatere besede razloţimo s pomočjo
fotografij z interneta.

Učenci razlagajo manj znane/neznane besede.
Razlago poiščejo v Slovarju slovenskega
knjiţnega jezika.

Učenci sestavljajo zgodbe v dvojicah.

Simon Zalokar, 3. razred
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EVALVACIJA IZVEDENE UČNE URE
Zgodbe iz zbirke Zgodbe in nezgodbe smo z učenci prebirali v » jutranjem krogu". Za
obravnavo zgodbe HeLENA iz LENArta sem se odločila, ker se učenci radi igrajo z
črkami in besedami. Zelo so se zabavali, ko so v svojih imenih ter v drugih besedah iskali
nove besede. Zgodbo so radi poslušali, vendar se ob njej nismo predolgo zadrţali. Več časa
smo posvetili poustvarjalnim nalogam: iskanju razlage manj znanih besed in sestavljanju
zgodb z besedami, v katerih so skrite ţivali. Učenci so bili uspešni pri sestavljanju zgodbe
in so si hitro izmislili potek dogajanja.
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2.6.5 LILIJANA PRAPROTNIK ZUPANČIČ: JEZIČNE ZGODBE (ZGODBA O
DEČKU, KI JE IMEL ZELO DOLG JEZIK)

UČNA PRIPRAVA
Šola: Osnovna šola Ivana Cankarja, Trbovlje
Razred: 3. razred
Ura: 1., 2
Učni predmet: slovenščina
Učna tema: knjiţevno besedilo
Učna enota: Lilijana Praprotnik Zupančič: JEZIČNE ZGODBE (Zgodba o dečku, ki je
imel zelo dolg jezik)
Učna metoda: pogovor in razgovor, razlaga, delo z besedilom, metoda pisnih izdelkov
Učna oblika: frontalna, individualna, skupinska
Učna sredstva in literatura: Lilijana Praprotnik Zupančič: Jezične zgodbe, barvni listki za
zapis besed
Učni cilji:
Učenci:
-

ločijo realni in domišljijski svet,

-

razvijajo domišljijske predstave, medtem ko se vţivljajo v dečkove vragolije,

-

razumejo in pojasnjujejo preprosto primero,

-

razvijajo asociativne sposobnosti, nizajo svoje asociacije ob določenih
besedah,

-

razumevanje teme izraţajo s povzemanjem sporočilnosti in ustvarjalnim
nadgrajevanjem besedila na podlagi podobne teme.

41

Mahkovic, M. (2011). Obravnava proze in poezije Lile Prap v prvem triletju. Diplomsko delo. Ljubljana.
Pedagoška fakulteta.

POTEK UČNE URE
I.

UVODNO SEZNANJANJE S KNJIŢEVNIM BESEDILOM

UČITELJ

UČENEC

1. MOTIVACIJA
Na tablo pritrdim kartončke s črkami.
Sestavite čim več različnih besed.
Učenci sestavljajo besede iz danih črk.

Z O B G DA

(zob, goba, da, Bog, obad...)
Če uporabimo vse črke, dobimo besedo Učenci svoje odgovore zapisujejo na barvne
listke in jih prilepijo na risalni list.
ZGODBA.
Kakšne pa so lahko zgodbe?

Učenci pripovedujejo, na kaj pomislijo, ko
Poiščimo čim več asociacij na jezične zgodbe.
slišijo besedi jezične zgodbe.
Na kaj vas spomnijo ti dve besedi?

2. NAJAVA BESEDILA
Danes bomo spoznali jezično zgodbo z
naslovom Zgodba o dečku, ki je imel zelo dolg
jezik.

3. PREMOR PRED BRANJEM
Učence umirim, jih povabim k pozornemu Učenci se pripravijo na poslušanje zgodbe.
poslušanju.
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4. INTERPRETATIVNO BRANJE
Učenci zbrano
učiteljevo branje.

in

umirjeno

poslušajo

5. PREMOR PO BRANJU
Učenci urejajo vtise
premišljujejo o besedilu.

po

poslušanju,

6. IZRAŢANJE DOŢIVETIJ
Učence vzpodbudim, da izrazijo svoje vtise ob Učenci izraţajo vtise.
zgodbi.
II. OSREDNJA FAZA

7. ŠOLSKA ANALIZA KNJIŢEVNEGA
BESEDILA
Kakšen jezik je imel deček?
Kaj je počel s svojim jezikom?
Kakšne vragolije je uganjal?
Učenci odgovarjajo na vprašanja.
Na kakšen način je zabaval sošolce?
Kaj so naredili njegovi sošolci ob njegovih
vragolijah?
Kaj se mu je zgodilo v slaščičarni?

8. TIHO BRANJE
Razlaga manj znanih besed:
- jezikal je brez predaha: jezikal je, ne da bi

Učenci tiho berejo
neznane besede

se oddahnil, odpočil
- razjarjen: zelo jezen, razdraţen
- pritajeno: prikrito, narediti tako, da kdo
česa ne more opaziti
- bruhnili v glasen krohot – nenadoma
glasno zasmejati se
- mela noţice – drgnila noţici eno ob drugo

II.

SKLEPNA FAZA

9. VREDNOTENJE
Učence vzpodbudim, da razmišljajo o besedilu.
Kakšna se vam je zdela zgodba?
Vam je bila všeč ali ne? Zakaj?
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Kaj pomeni, da ima nekdo dolg jezik, da z
jezikom opleta?
Učenci vrednotijo besedilo, odgovarjajo na
Kako se je obnašal deček?
vprašanja in izraţajo svoja občutja o
Kako se je počutil deček?
prebranem.
Kako so se počutili ljudje okrog njega?
10. NOVE NALOGE
Raziščite, kje vse lahko uporabljamo besedo
jezik?
Pomagajte si z internetom, literaturo, ali pa
povprašajte koga.

JEZIK:
-Gibljiv mišičast organ v ustni votlini

Učenci iščejo različne pomene besede jezik.

Slika 24: Pasji jezik
Slika 25: Taščin jezik

- angleški jezik, nemški jezik, slovenski
jezik, francoski jezik...
- človeški jezik, ptičji jezik, čebelji jezik...
- »jezik ji gladko teče«, »drţati jezik za
zobmi«,«jezik se mu zapleta«, »lomi si
jezik s slovenščino«, »besede so mu šle
teţko z jezika« itd.

Slika 26: Jezik na čevlju

- taščin jezik
- jezik na čevljih
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Učencem dam nalogo, da sestavijo zgodbo z
enakim ali podobnim naslovom.

Učenci si izmišljajo različne zgodbe in jih
zapisujejo.

Matic Zadobovšek, 3. razred

EVALVACIJA IZVEDENE UČNE URE
Ko sem prebirala knjigo Jezične zgodbe, sem razmišljala, katero zgodbo bi obravnavala z
učenci. Pri tem sem imela kar nekaj teţav, ker me ni nobena posebej prepričala. Odločila
sem se za Zgodbo o dečku, ki je imel zelo dolg jezik.
Zanimalo me je, kako bodo učenci zgodbo razumeli in jo sprejeli. V uvodni motivaciji so
ugotavljali, kakšne so lahko zgodbe in zakaj je naslov knjige Jezične zgodbe. Odgovori so
bili različni in zanimivi: nastopajoči govorijo različne jezike; vseskozi jezikajo v teh
zgodbah; nekdo v zgodbi kaţe jezik; so kar naprej jezni; govorijo različne glasove in tuje
jezike; en drugemu kaţejo jezike. Sama zgodba učence ni čisto prepričala, vendar smo
poiskali nekaj tem, ob katerih se je razvil pogovor. Več ustvarjalnosti so pokazali pri novih
nalogah, kjer so raziskovali, v kakšnih povezavah in situacijah lahko uporabljamo besedo
jezik. Sestavili so zanimiva besedila.
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2.7 POVEZOVANJE KNJIŢEVNIH BESEDIL LILE PRAP Z
DRUGIMI PREDMETNIMI PODROČJI

V prvem triletju učitelj organizira delo v razredu tako, da povezuje predmetna področja
tam, kjer je to mogoče in smiselno, ker s tem prihrani čas in učence navaja, da šolsko snov
poveţejo z vsakdanjim ţivljenjem. Dela Lile Prap nudijo veliko moţnosti za to
povezovanje, zlasti na likovnem, glasbenem in tudi naravoslovnem ter tehničnem
področju.
Nekatere njene slikanice so zasnovane tako, da sta enakovredno zastopana knjiţevna in
naravoslovna vzgoja (Dinozavri, Zakaj, Pasji zakaji).
Slikanica Dinozavri je učencem ponudila različne poustvarjalne naloge. Najprej smo jo
temeljito prebrali in se pogovarjali o dinozavrih, potem pa so delo nadaljevali v skupinah.
Ena skupina je iskala informacije o dinozavrih na internetu, druga skupina je v knjiţnici
prebirala knjige o dinozavrih, tretja skupina pa je slikala dinozavre (eni so slikali pravljične
dinozavre, drugi pa bolj realne).

Učenci 1. in 2. razreda
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Učenci 1. in 2. razreda

Slikanici Zakaj in Pasji zakaji sta v učencih vzbudili domišljijo in iskanje odgovorov na
znanstvena vprašanja. Odgovore so poiskali v različnih virih: na internetu, v knjigah,
vprašali so doma, pogovarjali so se s starejšimi učenci, ki so jim ponudili svoje odgovore.
Zelo uspešni so bili učenci pri povezovanju knjiţevne vzgoje

in ostalih predmetnih

področij pri temi ţivali. Ta tema je zelo primerna za povezovanje z likovno, tehnično in
glasbeno vzgojo.
Učenci so radi slikali ţivali, jih izdelovali iz različnega odpadnega materiala ter prepevali
pesmi o ţivalih. Zbirali so besedila pesmi o ţivalih in izdelali ţivalsko pesmarico.

Učenci 1. razreda
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Slika 27: Izdelovanje lutk – ţivali iz odpadnega
materiala

Slika 28: Lutke - ţivali

Z učenci smo izdelali preprosto risanko. Zdruţili smo likovno in tehnično področje.
Najprej smo poiskali informacije o tem, kako risanka sploh nastane. Ko smo se seznanili z
moţnostmi izdelave, smo ugotavljali, kako bi se tega lotili. Izbrali smo tri načine
premikanja slike. Enega od načinov so učenci ţe poznali, zato smo se najprej lotili tega.
Nekaj učencev je risalo posamezne slike tako, da so figure (veverico, jeţka, ţogo), ki naj bi
se premikale, risali vedno malo zamaknjene naprej. Eni učenci so risali pokrajino, ki se je
premikala tako, da smo s kamero potovali po njej. Nekaj učencev pa je risalo vlak z
ţivalmi, ki naj bi se premikal tako, da ga bomo z vrvico vlekli čez gozd.

Slika 30: Risanje pokrajine za risanko

Slika 29: Risanje vlaka za risanko
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Slika 32: Barvanje ţivali

Slika 31: Risanje ţivali

Učenci 1. in 3. razreda

Izdelali smo tudi dve različni slikanici. Najprej je vsak učenec naredil svojo slikanico, ki jo
je opremil z naslovom in avtorjem, potem pa smo skupaj izdelali še razredno Ţivalsko
abecedo.
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ŢIVALSKA ABECEDA

Učenci 1. razreda
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MOJA PRVA SLIKANICA

Pika Naglav, Ela Pušnik, Tadej Čoklc,

Erika Florjanc, Aleš Belina, Tinkara Čeperlin,

Lara Rak, 1. razred

Alex Kobal, 1. razred

Ob zaključku »projekta« sem s kratkim kvizom in skupnim plakatom preverila, kaj so si
učenci zapomnili o avtorici in njenih delih ( PRILOGA 2).

Predstavili pa smo tudi časopis, z naslovom Marljivi mravljinčki, ki so ga učenci sami
oblikovali in izdelali (PRILOGA 3).
S prvošolci smo si ogledali lutkovno predstavo Lile Prap Male ţivali, v reţiji Barbare
Bulatović. Učenci so bili navdušeni, saj so se vţiveli v predstavo, ker so znali pesmi na
pamet in tudi ţivali so bile oblikovane tako, da so jih zlahka prepoznali. Vtisi učencev:
-Všeč mi je bil klop, ki je hecno govoril. Smešno se mi je zdelo, ko je čistilka »špricala »
pajka. (Tadej)
- Meni se je zdela predstava »kul« zato, ker so bile vse ţivali smešne. (Erika)
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- Všeč mi je bilo kako so iskali pajka, ki ga je čistilka posesala. (Matjaţ)
- Meni je bila všeč cela predstava, ker je bila razburljiva. (Laura)
- Všeč mi je bilo, ker so se na koncu vsi imeli radi. (Tinkara)
- Všeč mi je bilo, ker sem pesmice znala na pamet in sem jih lahko zraven pela. (Lara)
- Všeč so mi bile lutke, ki so bile zelo dobro narejene. (Aleš)
- Meni je bila najbolj všeč čistilka, ki je na koncu imela rada vse male ţivali.(Matija)

Slika 33: Plakat za lutkovno predstavo Male ţivali

Slika 34: Prvošolci v Lutkovnem gledališču v Ljubljani
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Izdelali smo gledališki list, se pogovarjali kako nastane predstava in kako se obnašamo v
kulturnih ustanovah.

Učenci 1. razreda
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2.8 ANALIZA IN INTERPRETACIJA OBRAVNAVANIH
BESEDIL
Preden sem začela z obravnavo literarnih besedil Lile Prap, smo z učenci prvega, drugega
in tretjega razreda ustno rešili kratek vprašalnik o poznavanju avtorice Lile Prap in njenih
del (PRILOGA 4).
Ali poznate pesnico, pisateljico in ilustratorko Lilijano Praprotnik Zupančič?
Vsi učenci so odgovorili, da ne.
Ali poznate pisateljico, pesnico in ilustratorko Lilo Prap?
Manj kot polovica otrok je odgovorilo, da jo pozna.
Po čem jo poznate?
Največ otrok jo je poznalo po likih iz risank in po njenih slikanicah. Najbolj jim je
poznana slikanica Moj očka, ker so jo tretješolci dobili v prvem razredu za bralno ,
dobro pa poznajo slikanico Zakaj.
Dvignite roke, če poznate knjigo. (Pokazala sem posamezne knjige).
Nekateri učenci so prepoznali kar več slikanic, ne samo po zunanjosti, ampak so
poznali tudi njihovo vsebino. Nihče pa ni prepoznal knjig: Zgodbe in nezgodbe,
Resnične pravljice in pripovedke ter Jezične zgodbe.
Kje ste jo spoznali?
Največ učencev jo je poznalo iz televizije po njenih risankah. Precej učencev si je
izposodilo vsaj eno njeno slikanico v naši šolski knjiţnici. Tretješolci so jo spoznali v
prvem razredu, ko so za bralno značko dobili njeno slikanico Moj očka. Dva učenca
sta slikanico 1001 pravljico dobila za Boţička, eden je dobil slikanico Zakaj za rojstni
dan od babice, dva pa imata mlajšega bratca, ki sta dobila Prapine slikanice ob rojstvu.

Obravnavo njenih proznih in pesniških besedil sem imela po pouku peto in šesto uro z
učenci, ki so se odločili, da ţelijo avtorico in njena dela bolje spoznati. Veliko
poustvarjalnih nalog smo z učenci nadaljevali in dokončali v jutranjem ali popoldanskem
varstvu.
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Pri urah knjiţevnega pouka sem sledila splošnim, funkcionalnim in izobraţevalnim ciljem.
Večino ciljev smo dosegli v celoti, nekatere pa smo še nadgradili s cilji iz likovne,
glasbene in tehnične vzgoje ter spoznavanja okolja. Učenci so radi sodelovali pri urah, kjer
smo obravnavali besedila iz slikanic. Še posebno so jim bile všeč pesmi ter 1001 pravljica.
Branje proznih besedil iz knjig Zgodbe in nezgodbe, Resnične pravljice in pripovedke ter
Jezične zgodbe, pa so učenci sprejemali z mešanimi občutki. Zgodbe, pravljice in
pripovedke so poslušali z zanimanjem, vendar jih vedno niso razumeli, čeprav smo se
pogovarjali o temah in načinu posredovane zgodbe. Učenci so z veseljem opravljali vse
poustvarjalne dejavnosti. Večino pesmi so se naučili na pamet. Likovno so ustvarjali na
različne teme, posebej ustvarjalni so bili pri ţivalskih temah. Zelo radi so sodelovali pri
nastajanju risanke in pripravi prireditve ob podelitvi bralne značke za učence niţje stopnje.
Iz besedil, ki so nastajala pri urah knjiţevnosti, smo sestavili časopis Marljivi mravljinčki.
Za konec pa smo s prvošolci odšli v Lutkovno gledališče v Ljubljani, kjer smo si ogledali
lutkovno predstavo Male ţivali.
1. HIPOTEZA: Predvidevam, da učenci Lilo Prap poznajo po njenih slikanicah in
kot avtorico likov iz risank.
Ţe v začetnem vprašalniku sem ugotovila, da učenci Lilo Prap najbolj poznajo po
petminutnih risankah Zakaj, ki so jih predvajali na TVS in so prevedene iz japonščine v
slovenščino. Veliko učencev je poznalo vsaj eno njeno slikanico, ne samo po zunanji
podobi, ampak tudi po vsebini. Poznali so bolj slikanice s pesmicami, zlasti Male ţivali,
Moj očka in Ţivalske uspavanke, manj pa slikanice s proznimi besedili. Pesmi so jim bile
všeč ţe od prej, po obravnavi pesmi pri pouku knjiţevne vzgoje pa so se jim še bolj
priljubile. Zato prva hipoteza drţi.
2. HIPOTEZA: Predvidevam, da učenci Lilo Prap ne poznajo po njenih proznih
delih.
Večina učencev je poznalo slikanico Zakaj, dva učenca sta poznala 1001 pravljico, ker
imata knjigo doma. Slikanice Dinozavri niso poznali, ampak so jo pri urah knjiţevne
vzgoje temeljito proučili. Nihče od učencev ni poznal avtorice pod njenim pravim imenom
Lilijana Praprotnik Zupančič in prav tako ni nihče poznal njenih proznih del Zgodbe in
nezgodbe, Resnične pravljice in pripovedke ter Jezične zgodbe, ki so podpisane z njenim
pravim imenom. Druga hipoteza drţi.
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3. HIPOTEZA: Predvidevam, da so učenci Lilo Prap spoznali preko televizije, bralne
značke in v šolski knjiţnici.
Vsi učenci so poznali risanke Zakaj, ki so jih gledali na televiziji na prvem programu
Slovenije. Tretješolci so Lilo Prap spoznali preko knjige Moj očka, ki so jo dobili v prvem
razredu pri podelitvi bralne značke. V naši šolski knjiţnici pa imamo tudi večino njenih
slikanic, ki so si jih učenci pridno izposojali. Zato tretja hipoteza drţi.
4. HIPOTEZA: Predvidevam, da lahko njena dela poveţemo pri pouku z likovno in
glasbeno vzgojo ter s spoznavanjem okolja.
Učenci so obravnavana prozna in pesniška besedila z veseljem nadgrajevali in povezovali z
drugimi predmetnimi področji. Skoraj vse teme smo lahko povezali z likovno vzgojo in bili
pri tem zelo uspešni. Uporabili smo različne tehnike dela: slikanje s temperami, kolaţ
papirjem, mokro slikanje, oblikovanje lutk iz različnega odpadnega materiala. Kar nekaj
slikanic (Dinozavri, Zakaj, Male ţivali, Moj očka) je nudilo bogato povezovanje s temami
iz spoznavanja okolja. V razgovorih in pri iskanju po različnih virih so učenci spoznavali,
da je ţivljenje ţivih bitij odvisno od drugih ţivih bitij, odkrivali so medsebojne odnose v
ţivalskem svetu kot tudi med ljudmi. Pesmi iz slikanic Male ţivali in Ţivalske uspavanke
smo prepevali in dve tudi sami uglasbili. Izdelali smo preprosto risanko in pri tem smo se
morali tehnično poučiti o izdelavi, zato četrta hipoteza drţi.
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2.9 SKLEP
V prvem delu sem predstavila avtorico, njeno ţivljenjsko in poklicno pot, njena prozna in
pesniška dela, ki so primerna za učence v prvem triletju.
Lilijana Praprotnik Zupančič z umetniškim imenom Lila Prap je sodobna mladinska
pisateljica, pesnica in ilustratorka. Njene slikanice so zanimive, tako jezikovno kot tudi
likovno. Namenjene so otrokom v predbralnem in zgodnjem bralnem obdobju. Učenci so
bili navdušeni nad njenimi slikanicami. Vzpodbude za ustvarjalnost so črpali iz besedil, pa
tudi iz ilustracij. Zlasti prvošolci so likovni in knjiţevni del enakovredno sprejemali in
povezovali

v celoto. Radi so prisluhnili tudi proznim besedilom, vendar zanje niso

pokazali tolikšnega zanimanja kot za slikanice.
V začetni fazi ustvarjanja se je Lila Prap posvečala predvsem jeziku in besednim igram kot
posebni razseţnosti nonsensa. Učenci so dobro sprejeli takšen način pisanja, posebej
tretješolci, ki so uţivali v bolj »sproščenih« oblikah njenega izraţanja. Njena dela so
učencem nakazala veliko moţnosti za poustvarjalne naloge, ki so jih domiselno in izvirno
reševali, izdelovali in pisali.
Diplomsko delo sem si zastavila tako, da so učenci spoznali avtorico kot osebo in kot
ustvarjalko pesmi, proznih besedil in ilustracij, ki so v njenih delih pomemben del
podoţivljanja.
V drugem, raziskovalnem delu, smo z učenci obravnavali njene pesmi, zgodbe in pravljice.
Z različnimi vajami sem preverjala njihovo razumevanje prebranega besedila. Ob različnih
novih nalogah so učenci razvijali ustvarjalnost v zaključnem delu šolske ure. Ugotovila
sem, da so besedila pisateljice in pesnice Lile Prap, primerna za učence v prvem triletju, saj
jih z zanimanjem poslušajo in berejo. Iz besedil znajo izluščiti temeljne vrednote, ob njih
se učijo presojati tuja in svoja besedila. Njene knjige so v učencih vzbudile ţeljo po
lastnem ustvarjanju, zato so radi pisali pesmi in prozna besedila.
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PRILOGA 2

KVIZ O PISATELJICI, PESNICI IN ILUSTRATORKI LILIJANI PRAPROTNIK
ZUPANČIČ IN NJENIH DELIH

1. Katero je pravo ime Lile Prap?
Rešitev: LILIJANA PRAPROTNIK ZUPANČIČ.
2. Naštejte vsaj štiri njena dela.
Rešitev: DINOZAVRI, MOJ OČKA, MALE ŢIVALI, ZGODBE IN NEZGODBE, RESNIČNE
PRAVLJICE IN PRIPVEDKE, JEZIČNE ZGODBE, 1001 PRAVLJICA, ŢIVALSKE USPAVANKE,
ZAKAJ.

3. Oglejte si ilustracijo in povejte naslov knjige, iz katere je ta slika.

Rešitev: ŢIVALSKE USPAVANKE, RESNIČNE PRAVLJICE IN PRIPOVEDKE, MALE
ŢIVALI, ZGODBE IN NEZGODBE, JEZIČNE ZGODBE, 1001 PRAVLJICA.
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4. V vsaki besedi manjka ena črka. Ugotovite, katera. Iz črk, ki manjkajo, sestavite
naslov slikanice, v kateri so pesmi.
.__UK

NOSOR_G SL__N

OPIC__

__ENGURU HI__ENA

__EDVED

Rešitev: manjkajoče črke: Č, O, O, A, K, J, M; naslov slikanice MOJ OČKA.

5. Kako imenujemo pesem, ki jo starši zvečer zapojejo svojim otrokom, preden zaspijo?
Rešitev: USPAVANKA.

6. Prebrala vam bom nekaj naslovov zgodb. Ugotovite, iz katere knjige sem jih vzela in
povejte naslov te knjige:
Zaljubljeni čarovnik, Kosmata ţaba, Velikan Blok, Tri ţelje, Čudeţno seme
Rešitev: RESNIČNE PRAVLJICE IN PRIPOVEDKE.

7. Katera ţival brizga vodo za zabavo; zato, ker zaliva morsko travo in ker umiva oblake?
Rešitev: KIT.

8. K vsaki ţivali poišči pravi kraj, kjer prebiva.
Polonica Pika
glista Krista
molj Oto
pajek Berta
uš Agata
trot Lenart
klop Črtomir
mravlja Pavlja
kresnička Lučka

Borovnica
Škofja vas
Fram
Rimske Toplice
Novo mesto
Bovec
Seţana
Jesenice
Medvode

Rešitev: POLONICA PIKA IZ ŠKOFJE VASI, GLISTA KRISTA IZ FRAMA, MOLJ OTO IZ BOROVNICE,
PAJEK BERTA IZ NOVEGA MESTA, UŠ AGATA IZ RIMSKIH TOPLIC, TROT LENART IZ MEDVOD,
KLOP ČRTOMIR IZ BOVCA, MRAVLJA PAVLJA IZ SEŢANE, KRESNIČKA LUČKA Z JESENIC

Mahkovic, M. (2011). Obravnava proze in poezije Lile Prap v prvem triletju. Diplomsko delo. Ljubljana.
Pedagoška fakulteta.

9. Za vsako prvo črko v naslovu slikanice Ţivalska abeceda poišči besedo.
Rešitev: več moţnih odgovorov, npr.: Ţ – ţelva, I – ivanjščica, V – veverica, A –
antilopa, L – lisica, S – slon, K – kameleon, A – aligator, A – ananas, B –
bolha, E –
emu, C – cekinček, E – evkaliptus, D – dihur, A – avto

10. Izračunaj štiri račune. Rezultati po vrsti so začetek naslova slikanice. Katere?
10 - 9 = ____

24 - 24 = ____

Rešitev: 1001 PRAVLJICA

15 - ____ = 15

13 - 12 = ____
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Miha Špan, 2. razred
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Andraţ Sešlar, 2. razred
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PRILOGA 4
1. Ali poznate pisateljico, pesnico in ilustratorko Lilijano Praprotnik Zupančič?
2. Ali poznate pisateljico, pesnico ilustratorko Lilo Prap?
3. Po čem jo poznate?
4. Dvignite roke, če poznate knjigo. (Pokaţem posamezne knjige).

5. Kje ste jo spoznali?
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PRILOGA 5
ZGODBA O DEČKU, KI JE IMEL ZELO DOLG JEZIK
Bil je deček, ki je imel zelo dolg jezik. Tako dolgega, da ga niti za trenutek ni mogel drţati za
zobmi. Vrtel ga je in jezikal brez predaha in ga kazal vsem, ki so se znašli v njegovi bliţini,
pa naj jim je bilo to všeč ali ne. Med poukom, ki mu je kakšen, skrajno razjarjen učitelj
zagrozil, da ga bo vrgel iz razreda, če ne bo brzdal svojega predolgega jezika, je deček potem
naskrivaj zabaval sošolce tako, da si je z jezikom vrtal po nosu, si odmilak lase s čela ali si
lizal maslo iz ušes.
Sošolci so se ob njegovih vragolijah pritajeno hihitali, a nekega dne, ko se mu je posrečilo z
jezikom na hitro zavezati vezake na čevljih in si jih mimogrede še očistiti, preden ga je učitelj
poklical pred tablo, si niso mogli kaj, da ne bi od samega navdušenja z učiteljem vred bruhnili
v glasen krohot.
Od takrat je deček še bolj vneto opletal z jezikom. In, ne boste verjeli: ţe po nekaj mesecih se
mu je tako podaljšal, da je z njim zgrabil muho, ki si je mela noţice na podstrešnem oknu
trinadstropne hiše, in polizal marmelado iz shrambe neke ţenice, ki je stanovala na hribu nad
mestom.
Ko pa se je deček s svojim dolgim jezikom nekoč spravil nad celo zalogo sladoleda v deset
kilometrov oddaljeni slaščičarni, se mu je, nesrečneţu, od mraza tako skrčil, da ga še
zdravniku ni mogel več pokazati.

HELENA IZ LENARTA
V LENArtu je ţivela deklica HeLENA, ki je bila grozno LENA. Če ji je kdo namignil,
da bi pospravila stanovanje, je postala vsa zeLENA, se vrgla na koLENA in pričela jokati. Še
enega poLENA ni hotela prinesti, da bi mama lahko zakurila. Kljub temu, da ni nič delala, pa
je hotela nositi samo sviLENA oblačila.
Ko so se z druţino preselili v LENdavo, je HeLENA spoznala dečka z imenom TiLEN, ki je
bil še bolj LEN kot ona. Ta je vsak dan pojedel obiLEN obrok poLENte, in to je je bilo edino
delo, ki ga je opravljal. Še do stranišča se mu ni ljubilo iti, zato je nosil pLENice. Ko so mu
drugi očitali, da širi siLEN smrad po sobi, jim je odvrnil, da so ma LENkostni. HeLENA in
TiLEN sta se zelo dobro razumela. Naredili so jima stekLENO verando, kjer sta neumorno
počivala, jedla masLENE kruhke in opazovala jeLENE, ki so sev megLENIH dneh prišli past
prav do hiše.

