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ZGODBA 

Pred branjem ali pripovedovanjem zgodbe učence povabimo, naj se usedejo 

v polkrog pred nami. Teddyja lahko postavimo v njihovo bližino. Pokažemo jim 

naslovnico zgodbe, ki jo Teddy drži na 17., 27., 40. oz. 52. strani v delovnem zvezku, 

in jih vprašamo, če vedo, za katero zgodbo gre.  

Zgodbo beremo ali pripovedujemo in med tem kažemo slikovne kartice za 

zgodbo. Uporabljamo izrazno gestiko in mimiko ter spreminjamo glas glede na 

to, kdo govori. 

Po končani zgodbi uporabimo slikovne kartice za zgodbo (glej poglavje 

SLIKOVNE KARTICE ZA ZGODBO).  

Učenci iztrgajo 65., 69., 75. oz. 79. stran iz delovnega zvezka in nato na 18., 

28., 41. oz. 53. strani nalepijo sličice v pravilnem vrstnem redu. Pri tem si lahko 

pomagajo z ogledom slikovnih kartic za zgodbo, ki so jih pred tem postavili na tablo 

(glej predhodno točko).  

Priporočljivo je, da zgodbo pripovedujemo ali beremo vsako učno uro 

posamezne enote. Po končani zgodbi vsakič na drugačen način uporabimo 

slikovne kartice za zgodbo (glej poglavje SLIKOVNE KARTICE ZA ZGODBO).  

Ko so učenci zgodbo večkrat slišali, jih povabimo, da v njej sodelujejo tako, da 

se gibalno in/ali glasovno odzivajo. Lahko tudi določimo besede, besedne 

zveze in/ali povedi, na katere naj bodo pozorni pri poslušanju, ter določimo način, kako 

naj se na njih odzovejo. 

Učenci se bodo navadili na naš glas, zato je zaželeno, da zgodbo vsaj enkrat 

predvajamo na zvočnem posnetku. Naredimo enako vajo s pozornim 

poslušanjem (glej predhodno točko) ali pa učenci spremljajo zgodbo tako, da s prstom 

kažejo na nalepke na 18., 28., 41. oz. 53. strani glede na to, kaj slišijo, da se v zgodbi 

dogaja.  

Če bomo zgodbo redno brali ali pripovedovali, si bodo učenci zgodbo zelo 

dobro zapomnili. Na koncu učne enote zgodbo pripovedujemo ali beremo tako, 

da namenoma pogosto delamo napake. Vsakič ko učenci slišijo, da smo kaj narobe 

povedali, se odzovejo, kakor smo se vnaprej dogovorili.  

Opomba: vsaka zgodba je razdeljena po odstavkih. Vsak odstavek ustreza 

določeni slikovni kartici za zgodbo. 


