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SLIKOVNE KARTICE ZA ZGODBO 

Ko končamo z branjem oziroma pripovedovanjem zgodbe, na tla pred učence 

postavimo slikovne kartice za zgodbo v pomešanem vrstnem redu. Vprašamo 

jih, katera slikovna kartica je prva. Povabimo enega izmed učencev, naj jo postavi na 

tablo (na levo stran). Na enak način povabimo druge učence, da postavijo slikovne 

kartice eno do druge v pravilnem vrstnem redu od prve do zadnje. Zgodbo na kratko 

povzamemo: ko posamezni učenec postavi določeno kartico na tablo (povzamemo del 

zgodbe, ki je prikazan na kartici za zgodbo) ali ko so vse slikovne kartice za zgodbo 

postavljene na tablo (povzamemo naenkrat celotno zgodbo, še vedno pa kažemo na 

posamezne kartice, medtem ko pripovedujemo).  

Na tla pred učence postavimo slikovne kartice za zgodbo v pomešanem 

vrstnem redu s sliko obrnjeno navzdol. Vprašamo jih, katera slikovna kartica 

je prva. Povabimo enega izmed učencev, naj eno izmed kartic obrne. Če slikovna 

kartica, ki jo učenec obrne, ni prva, jo učenec obrne nazaj. Povabimo drugega učenca, 

da izbere drugo slikovno kartico. Ko učenci najdejo prvo slikovno kartico, jo postavijo 

na tablo (na levo stran). Nadaljujemo, dokler učenci ne najdejo druge kartice, ki jo 

postavijo poleg prve kartice. Na enak način nadaljujemo, dokler vse slikovne kartice 

niso postavljene v pravilnem vrstnem redu od prve do zadnje. Zgodbo na kratko 

povzamemo: ko posamezni učenec postavi določeno kartico na tablo (povzamemo del 

zgodbe, ki je prikazan na kartici za zgodbo) ali ko so vse slikovne kartice za zgodbo 

postavljene na tablo (povzamemo naenkrat celotno zgodbo, še vedno pa kažemo na 

posamezne kartice, medtem ko pripovedujemo). 

Na tla pred učence postavimo slikovne kartice za zgodbo v pomešanem 

vrstnem redu s sliko obrnjeno navzdol. Povabimo enega izmed učencev, naj 

eno izmed kartic obrne. Učenec jo nato postavi na tablo (na levo ali desno stran ali na 

sredino) glede na to, katero kartico je obrnil. Povabimo drugega učenca, da obrne 

drugo slikovno kartico in jo postavi na tablo glede na slikovno kartico, ki je že na tabli. 

Nadaljujemo, dokler učenci ne postavijo vseh slikovnih kartic v pravilnem vrstnem redu 

od prve do zadnje. Zgodbo na kratko povzamemo. 

Pred tablo povabimo toliko učencev, kolikor je slikovnih kartic za zgodbo. 

Učenci se postavijo v vrsto en do drugega. Vsakemu učencu damo eno 

slikovno kartico za zgodbo (v pomešanem vrstnem redu). Učenci se sami postavijo v 

pravilni vrstni red. Povzamemo zgodbo glede na to, kako so se učenci postavili. Po 

poslušanju ostali učenci povedo, če so se učenci s karticami postavili pravilno. 

Slikovne kartice za zgodbo postavimo na tablo v pomešanem vrstnem redu. 

Zgodbo povzamemo glede na postavljene kartice. Učenci prihajajo en za 

drugim in vsak premesti eno kartico, dokler vsi skupaj niso prepričani, da so kartice 

postavljene v pravilnem vrstnem redu. Znova povzamemo zgodbo glede na novo 



Tonkica Tomažič: Priročnik za učitelje  ARE YOU READY? 2 

 
 

postavljeni vrstni red kartic. Po poslušanju učenci povedo, ali drži, da so slikovne 

kartice za zgodbo postavili pravilno.  

Pred tablo povabimo toliko učencev, kolikor je slikovnih kartic za zgodbo. 

Učenci se postavijo v vrsto en do drugega. Vsakemu učencu damo eno 

slikovno kartico za zgodbo (v pomešanem vrstnem redu). En učenec (ki ne drži 

slikovne kartice) pove imeni dveh učencev, ki držita vsak svojo kartico. Tista dva 

učenca zamenjata kartici. Nato drug učenec pove dve imeni. Učenca si zamenjata 

kartici. Nadaljujemo, dokler vsi učenci niso prepričani, da so kartice postavljene v 

pravilnem vrstnem redu. Povzamemo zgodbo. Po poslušanju učenci povedo, ali drži, 

da so slikovne kartice za zgodbo postavljene pravilno. Če želimo vaditi števila, nad 

vsakim učencem na tablo zapišemo številko. Učenci namesto imen povedo dve 

številki. Na ta način lahko tudi diferenciramo. Šibkejši učenci lahko povedo imena 

učencev namesto številk.  

Pred tablo povabimo toliko učencev, kolikor je slikovnih kartic za zgodbo. 

Učenci se postavijo v vrsto en do drugega. Vsakemu učencu damo eno 

slikovno kartico za zgodbo (v pomešanem vrstnem redu). En učenec (ki ne drži 

slikovne kartice) pove imeni dveh učencev, ki držita vsak svojo kartico. Tista dva 

učenca zamenjata mesti. Nato drug učenec pove dve imeni. Učenca zamenjata mesti. 

Nadaljujemo, dokler vsi učenci niso prepričani, da so učenci s karticami postavljeni v 

pravilnem vrstnem redu. Povzamemo zgodbo. Po poslušanju učenci povedo, ali drži, 

da so učenci s karticami postavljeni pravilno. Če želimo vaditi števila, nad vsakim 

učencem na tablo zapišemo številko. Učenci namesto imen povedo dve številki. Na ta 

način lahko tudi diferenciramo. Učenci se sami odločijo, ali bodo povedali številko ali 

ime učenca.  

Pred tablo povabimo toliko učencev, kolikor je slikovnih kartic za zgodbo. 

Učenci se postavijo v vrsto en do drugega. Nad vsakim učencem na tablo 

zapišemo številko. Vsakemu učencu damo eno slikovno kartico za zgodbo (v 

pomešanem vrstnem redu). En učenec (ki ne drži slikovne kartice) izbere enega 

učenca, ki drži kartico, in mu pove, pod katero številko naj se postavi. Učenec, ki se že 

nahaja pod to številko, se zato prestavi na njegovo mesto. Nato drug učenec pove ime 

učenca in številko, pod katero naj se postavi. Nadaljujemo, dokler vsi učenci niso 

prepričani, da so učenci s karticami postavljeni v pravilnem vrstnem redu. Povzamemo 

zgodbo glede na novo postavljeni vrstni red kartic. Po poslušanju učenci povedo, ali 

drži, da so učenci s karticami postavljeni pravilno.   

Pred tablo povabimo toliko učencev, kolikor je slikovnih kartic za zgodbo. 

Učenci se postavijo v vrsto en do drugega. Nad vsakim učencem na tablo 

zapišemo številko. Učencem damo slikovne kartice za zgodbo v pomešanem vrstnem 

redu tako, da so slikovne kartice obrnjene proti njim in jih ostali učenci ne vidijo. En 

učenec (ki ne drži slikovne kartice) pove ime enega učenca, ki drži kartico. Ta učenec 

obrne svojo slikovno kartico, da jo sošolci vidijo. Če učenec ve, pod katero številko 

mora postaviti učenca s slikovno kartico, mu pove, pod katero številko naj se postavi, 

in se učenec, ki drži slikovno kartico, postavi pod omenjeno številko s slikovno kartico 
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obrnjeno proti sošolcem. Učenec, ki se že nahaja pod to številko, se zato prestavi na 

njegovo mesto. Če učenec, ki je poklical učenca s slikovno kartico, ne ve, pod katero 

številko naj ga postavi, učenec slikovno kartico spet obrne proti sebi in nato drug 

učenec pove ime istega ali drugega učenca, ki drži slikovno kartico. Nadaljujemo, 

dokler vsi učenci niso prepričani, da so učenci s karticami postavljeni v pravilnem 

vrstnem redu. Povzamemo zgodbo. Po poslušanju učenci povedo, ali drži, da so 

učenci s karticami postavljeni pravilno.  

Pred tablo povabimo toliko učencev, kolikor je slikovnih kartic za zgodbo. 

Učenci se postavijo v vrsto en do drugega s hrbtom obrnjeni proti svojim 

sošolcem. Vsakemu učencu damo eno slikovno kartico za zgodbo (v pomešanem 

vrstnem redu). Učenci nato stopijo bližje tabli. Nad vsakim učencem na tablo zapišemo 

številko. En učenec (ki ne drži slikovne kartice) pove eno številko. Učenec, ki stoji pod 

to številko, se s svojo slikovno kartico obrne proti sošolcem. Če učenec ve, pod katero 

številko mora postaviti učenca s slikovno kartico, mu pove, pod katero številko naj se 

postavi, in se učenec, ki drži slikovno kartico, postavi pod omenjeno številko obrnjen 

proti sošolcem. Učenec, ki se že nahaja pod to številko, se zato prestavi na njegovo 

mesto, vendar še vedno sošolcem kaže hrbet. Če učenec, ki je poklical učenca s 

slikovno kartico, ne ve, pod katero številko naj ga postavi, se učenec s slikovno kartico 

spet obrne proti tabli in nato drug učenec pove ime istega ali drugega učenca, ki drži 

slikovno kartico. Nadaljujemo, dokler vsi učenci niso prepričani, da so učenci s 

karticami postavljeni v pravilnem vrstnem redu. Povzamemo zgodbo. Po poslušanju 

učenci povedo, ali drži, da so učenci s karticami postavljeni pravilno. 

Slikovne kartice za zgodbo postavimo na tablo v pomešanem vrstnem redu. 

Nad vsako kartico napišemo številko. En učenec pove dve številki. Slikovni 

kartici pod tistima dvema številkama zamenjamo. Enako naredimo, ko naslednji 

učenec pove dve številki. Nadaljujemo, dokler vsi učenci niso prepričani, da so kartice 

postavljene v pravilnem vrstnem redu. Povzamemo zgodbo glede na postavljene 

kartice. Po poslušanju učenci povedo, ali drži, da so slikovne kartice za zgodbo 

postavljene pravilno.  

Pred tablo povabimo toliko učencev, kolikor je slikovnih kartic za zgodbo. 

Učenci se postavijo v vrsto en do drugega s hrbtom obrnjeni proti svojim 

sošolcem. Roke dajo za hrbet. Vsakemu učencu v roke damo eno slikovno kartico za 

zgodbo (v pomešanem vrstnem redu) tako, da jih učenci, ki ne držijo kartic, lahko vidijo. 

En učenec (ki ne drži slikovne kartice) pove ime enega učenca, ki drži slikovno kartico. 

Ukaže mu, naj se premakne za eno mesto v levo ali v desno (Go to the left/right, 

please.) Šibkejši učenci lahko samo povedo left ali right. Tisti učenec se nato ustrezno 

premakne in zamenja mesto s sošolcem na svoji levi oziroma desni. Nato drug učenec 

pove ime učenca in mu pove, naj gre za eno mesto v levo ali v desno. Nadaljujemo, 

dokler vsi učenci niso prepričani, da so učenci s karticami postavljeni v pravilnem 

vrstnem redu. Takrat lahko izberemo eno izmed variacij: 
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Variacija a): Učenci s karticami se obrnejo proti sošolcem in držijo kartice pred sabo. 

Povzamemo zgodbo. Po poslušanju učenci, ki držijo kartice, povedo, ali drži, da so jih 

sošolci postavili pravilno. 

Variacija b): Učenci s karticami so še vedno s hrbtom obrnjeni proti sošolcem in držijo 

kartice za hrbtom. Povzamemo zgodbo. Učenci, ki držijo kartice, dobro poslušajo in po 

poslušanju povedo, ali drži, da so jih sošolci postavili pravilno. 

Slikovne kartice za zgodbo skrijemo na različna mesta v učilnici. Povabimo 

učence, da jih poiščejo in da vsako slikovno kartico, ki jo najdejo, postavijo na 

tablo. Pri tem naj razmišljajo, na katero mesto jo morajo postaviti, da bodo na koncu 

kartice v pravilnem vrstnem redu. Ko so vse slikovne kartice za zgodbo postavljene na 

tablo, povzamemo zgodbo glede na postavljene kartice. Po poslušanju nam učenci 

povedo, ali so slikovne kartice za zgodbo postavljene pravilno.  

Učence razdelimo v štiri skupine. Prva skupina zapusti učilnico, ostali učenci 

se usedejo. Slikovne kartice za zgodbo skrijemo na različna mesta v učilnici. 

Povabimo učence, naj pridejo nazaj v učilnico in poiščejo kartice, ter jih postavijo na 

tablo v pravilnem vrstnem redu. Merimo in si zapišemo čas, v katerem jim je to uspelo. 

Na vrsti je druga skupina, ki zapusti učilnico in nato išče kartice. Na koncu zmaga 

skupina, ki ji je uspelo opraviti nalogo v najkrajšem času.  

Eno izmed slikovnih kartic za zgodbo držimo v rokah tako, da jo vsi učenci 

vidijo. Pripovedujemo en del zgodbe. Pripovedujemo lahko del zgodbe, ki 

ustreza ali ne ustreza slikovni kartici, ki jo držimo v rokah. Ko učenci ugotovijo, da tisto, 

kar slišijo, ustreza oziroma ne ustreza slikovni kartici, pokažejo palec gor ali dol, ali se 

oglasijo z Yes oziroma No. Nadaljujemo z drugo slikovno kartico. 

Slikovne kartice za zgodbo postavimo na tablo v višini učencev. Opisujemo 

eno kartico ali pripovedujemo en del zgodbe. Učenci poslušajo in ko 

prepoznajo, katero slikovno kartico opisujemo, dvignejo roko. Enega izmed učencev 

povabimo pred tablo, da pokaže slikovno kartico. Nadaljujemo z opisovanjem ostalih 

slikovnih kartic. Če želimo vaditi števila, jih napišemo nad slikovne kartice. Učenci 

povedo številko kartice, ki jo opisujemo. 

Slikovne kartice za zgodbo postavimo na tla. Opisujemo eno kartico ali 

pripovedujemo en del zgodbe. Učenci poslušajo in ko prepoznajo, katero 

slikovno kartico opisujemo, dvignejo roko. Enega izmed učencev povabimo, da kartico 

vzame in jo postavi na tablo. Nadaljujemo z opisovanjem ostalih slikovnih kartic. 

Učenci lahko postavljajo kartice na tablo tako, da premislijo, kam morajo postaviti 

posamezno kartico, da bodo na koncu vse kartice v pravilnem vrstnem redu. Lahko pa 

jih postavijo po vrsti, kot smo jih opisovali, in jih nato na eden izmed predhodno 

opisanih načinov postavijo v pravilni vrstni red. 

Po tem, ko smo vsaj enkrat opravili eno ali obe predhodni točki (opisovanje 

kartic), lahko slikovne kartice za zgodbo namesto nas opisujejo učenci. Pri tem 

bo dovolj, če uporabijo le besedo ali dve. Nadarjeni učenci bodo znali povedati kar cele 
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povedi. Kartice postavimo na tablo v pravilnem vrstnem redu. Nad njimi lahko 

napišemo številke. Vsako kartico naj opiše drug učenec, da lahko čim več učencev 

dobi priložnost. Učenci se bodo kar sami javili. Sami naj izberejo kartico, ki jo želijo 

opisati. Ostali učenci dvignejo roko, ko prepoznajo, za katero kartico gre. Učenec, ki je 

opisal kartico, izbere enega učenca, ki pokaže slikovno kartico ali pove številko nad 

njo. Učenec pove, ali je odgovor pravilen. Če ni, učenec izbere novega sošolca, dokler 

odgovor ni pravilen. Učence pohvalimo. Opomba: V primeru da prostovoljcev ni, 

učencev ne silimo, lahko pa jih spodbudimo. Lahko nam tudi zašepetajo, kaj bi radi 

povedali, pa jim zašepetamo nazaj besedo v angleščini.   

Po tem, ko so učenci imeli priložnost vsaj enkrat opisovati slikovne kartice za 

zgodbo (glej predhodno točko), vzamemo eno izmed slikovnih kartic in je ne 

kažemo učencem. Učenci poskušajo ugotoviti, katero kartico držimo v rokah. Kartico 

poskusijo opisati s čim več besedami. Za lažje opisovanje kartic, učenci lahko gledajo 

nalepke, ki so jih zalepili v delovnem zvezku na 18., 28., 41. oz. 53. strani. Ko določeni 

učenec ugane, katero kartico držimo, mu pritrdimo in jo obrnemo proti učencem, da jo 

vidijo. Nadaljujemo z naslednjo kartico. Pri tej nalogi lahko veliko učencev sodeluje in 

govori angleško, saj bodo za vsako kartico (v večini primerov) potrebovali več 

poizkusov, dokler ne uganejo. Predlogi se seveda lahko ponavljajo, saj kar ni veljalo 

za eno kartico, bo prej ali slej veljajo za kakšno drugo, zato se bodo pridružili tudi 

šibkejši učenci, ki bodo povedali predloge, ki so jih prej slišali od svojih sošolcev. 

Učence pohvalimo. 

Slikovne kartice za zgodbo postavimo na tablo v pravilnem vrstnem redu. 

Učenec, ki želi, samostojno opiše vse slikovne kartice in tako sam pove 

celotno zgodbo svojim sošolcem. Učenca pohvalimo.  


