
BARBARA HROVAT 

OSNOVNA ŠOLA TREBNJE 

OD SPREJEMANJA DO POUSTVARJANJA PRAVLJICE 

V 3. IN 4. RAZREDU S FORMATIVNIM SPREMLJANJEM



Načrtovanje učnega procesa

Predmet: slovenščina Razred: 3. 

Učni/tematski sklop: Tvorba besedila - pravljica

Standardi 

znanja/pričakovani dosežki

Učni cilji Nameni učenja Kriteriji uspešnosti

- Učenec samostojno 

pripoveduje/piše pravljico in 

pri tem upošteva njene 

značilnosti.

- Piše/pripoveduje

nadaljevanje pravljice.

- Tvori narobe pravljico.

- Tvori kombinacijo dveh 

pravljic. 

- Učenec tvori pravljico in pri tem 

upošteva značilnosti te literarne 

vrste.

- Tvori pravljico tako, da kombinira 

sliko in besedo (slikanica).

- Obnavlja zgodbo tako, da 

dogajanje prikazuje s pomočjo 

sličic/niza sličic oz. s kombinacijo 

sličic in zapisa. 

- Domišljijsko predstavo književne 

osebe izrazi s kombinacijo risbe in 

zapisa.

- Učenec predstavi svoje 

(po)ustvarjalno besedilo.

Učim se, da bom znal 

sestaviti, narisati, 

zapisati in pripovedovati 

pravljico z vsemi njenimi 

značilnostmi. 

Uspešen bom, ko bom 

sestavil, narisal, zapisal 

in pripovedoval pravljico 

z vsemi njenimi 

značilnostmi. 

Pravljica v 3. razredu skozi korake formativnega spremljanja



SPOZNAVANJE PRAVLJIC

• Poslušanje in branje Slovenskih ljudskih pravljic in pravljic bratov Grimm.

• Razčlenjevanje in analiziranje pravljic.

• Poustvarjanje (opisovanje oseb, zgibanke, slikanice, obnavljanje, 
pripovedovanje).

• Poustvarjanje znane pravljice na svoj način (samostojno, v paru, skupini).



• Iskanje značilnosti pravljic v manjših skupinah.

• Zapis ugotovitev in poročanje skupin.

• Sooblikovanje razrednega plakata. 

PREVERJANJE PREDZNANJA



OD UČNIH CILJEV DO NAČRTOVANJA DEJAVNOSTI

Učni cilji Sooblikovanje namenov 

učenja

Načrtovanje dejavnosti – možnost 

izbire

- Učenec tvori 

pravljico in pri tem 

upošteva značilnosti 

te literarne vrste.

- Tvori pravljico tako, 

da kombinira sliko in 

besedo (slikanica).

- Učenec predstavi 

svoje 

(po)ustvarjalno 

besedilo.

Učil se bom sestaviti, narisati, zapisati, 

pripovedovati pravljico z vsemi njenimi 

značilnostmi.

Učil sem bom pisati in pripovedovati 

pravljico ob sliki (slikanica, zgibanka, 

strip, lutke …).

Učil se bom, da bom znal predstaviti 

svojo pravljico.  

Možni načini dela: sam, v paru, skupini.

Naloga – narobe pravljica 

Učenec izbere enega od ponujenih naslovov ali si izmisli 

svojega. 

Pravljico lahko: 

a) napiše,

b) nariše in ob slikah pripoveduje,

c) zapiše in nariše.

Učenci izberejo način dela, ki jim najbolj 

ustreza. Glede na njihovo izbiro 

oblikujemo pare, manjše skupine in 

posameznike. 



slikanica slikanica

lutkovna predstava

slikanica

e-slikanica e-pravljica

Sprotna učiteljeva 

povratna informacija 



DOKAZI UČENJA IN POVRATNE INFORMACIJE

Predstavitev narobe pravljic

Vrstniška povratna informacija 



PRIMER UČITELJEVE POVRATNE INFORMACIJE 

Skupinska narobe pravljica učencev, 

ki so pouk spremljali preko Zooma Popravljena pravljica 

Učiteljeva povratna informacija 



OD NAČRTOVANJA KRITERIJEV USPEŠNOSTI DO 

RAZNOLIKIH DOKAZOV
Sooblikovanje kriterijev 

uspešnosti 
Načrtovanje dejavnosti za zapis 

samostojne pravljice 

Samostojen zapis pravljice 

Uspešen bom, ko bom sestavil

pravljico, ki bo imela:

- pravilen začetek (Nekoč…, 

Pred davnimi časi…, Za 

devetimi gorami, za devetimi 

vodami…,),

- pravljične osebe (kralj, 

kraljica, družina, mačeha, 

čarovnica, oče in trije sinovi 

…),

- pravljično število (3, 7, 9, 12),

- zaplet, razplet,

- srečen konec.

Oblikovanje načrta za zapis samostojne 

pravljice.

Oblike pomoči:

- medvrstniška pomoč,

- načrtovanje s pomočjo miselnega vzorca,

- načrtovanje s pomočjo vprašanj,

- načrtovanje s pomočjo slikovnih kock.

• Izbira ustreznega prosta (v kotičku, na tleh,  

v skupini, miren prostor, zunaj učilnice …).

• Imajo možnost gibalnih odmorov (poskoki 

s kolebnico, raztezne vaje).

• Čas gibalnih odmorov si določijo sami.

Učiteljeva sprotna povratna informacija.

Medvrstniška povratna informacija. 



Možnost izbire prostora 

Možnost gibalnega odmora 

Medvrstniška pomoč 

Sprotna učiteljeva 

povratna 

informacija 



DOKAZI IN MEDVRSTNIŠKE POVRATNE INFORMACIJE





Predstavitev pravljic 

sošolcem in podajanje 

povratnih informacij



Primeri zapisanih 

medvrstniških

povratnih informacij 



Primeri 

samovrednotenja na 

zapisane pravljice 



• Učenci so ves čas vključeni v proces učenja (sooblikujejo 

namene učenja, kriterije uspešnosti, sodelujejo pri načrtovanju 

dejavnosti, predvidijo dokaze, vrednotijo svoje delo in delo 

vrstnikov).

• Učenci od samega začetka vedo, kaj se bodo učili in zakaj.

• Za svoje učenje prevzamejo odgovornost.

• Razvijajo kompetence podjetnosti (sodelovanje, ustvarjalnost, 

motiviranost in vztrajnost, načrtovanje, izkustveno učenje …).

• Možnost izbire povečuje motivacijo, dajejo predloge, ideje, 

iščejo rešitve. 

• Kriteriji uspešnosti so jim v oporo pri samovrednotenju in 

vrstniškem vrednotenju. 
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OD SPREJEMANJA DO POUSTVARJANJA 
PRAVLJICE V 3. IN 4. RAZREDU S 
FORMATIVNIM SPREMLJANJEM

ZDENKA BREGAR UMEK 

OŠ GLOBOKO 



UN: PRAVLJICA V 2. VIO



UN: STANDARDI ZNANJA



UGOTAVLJANJE PREDZNANJA



NAMENI UČENJA:

Spoznal bom nekaj slovenskih ljudskih pravljic, ločil pravljico 
od resničnih pripovedi in pisal besedila, ki bodo imela 
značilnosti ljudske pravljice.

Izbor pravljic za branje: 

Zlata ptica, Pastirček, Pravljica o povodnem možu, Bela 
kača s kronico



ISKANJE INFORMACIJ



KRITERIJI USPEŠNOSTI

USPEŠEN BOM, KO BOM:
• poslušal/prebral besedilo – slovensko ljudsko pravljico; 
• prepoznal značilnosti pravljice v prebranem besedilu;
• predstavil s svojo domišljijo glavne književne osebe in 

prostor dogajanja;
• primerjal dve pravljici in v njih našel podobnosti in 

razlike;
• zapisal besedilo s spremenjenim koncem;
• sestavil vprašanja na temo doživljanje pravljice in 

odgovoril na  vprašanja - „Okrogla miza”; 
• zapisal recept za pisanje pravljic.



DEJAVNOSTI:
SPORAZUMEVALNE ZMOŽNOSTI

poslušanje 

pisanje

govorjenje branje



DOKAZI O UČENJU:
PREPOZNAVANJE ZNAČILNOSTI PRAVLJICE



DOKAZI O UČENJU:
GLAVNE KNJIŽEVNE OSEBE IN PROSTOR DOGAJANJA



DOKAZI O UČENJU:
PRIMERJAVA DVEH PRAVLJIC



DOKAZI O UČENJU:
POUSTVARJANJE: SPREMENJEN KONEC PRAVLJICE



DOKAZI O UČENJU:
POUSTVARJANJE:
OKROGLA MIZA - IZBOLJŠAVE



DOKAZI O UČENJU:
RECEPT ZA PISANJE PRAVLJICE  - IZBOLŠAVE 



DOKAZI O UČENJU:
POUSTVARJANJE:
RECEPT ZA PISANJE PRAVLJICE –
IZBOLŠAVE



ZA ZAKLJUČEK

»Če želimo imeti pametne otroke, jim 
berimo pravljice, in če bi želeli imeti še bolj 
pametne otroke, jim berimo še več pravljic.«
Albert Einstein

HVALA


