
SLJ, SLJ – Mala morska deklica 

Si si že ogledal kakšno risanko o mali morski deklici? Ali si morda že celo prebral pravljico. 

Veš, kdo jo je napisal? Isti pisatelj jo je napisal, kot je pravljice: Cesarjeva nova oblačila, Grdi 

raček, Deklica z vžigalicami, Kraljična na zrnu graha … Že veš, kdo je to? To je pesnik, pisatelj 

in pravljičar, HANS CHRISTIAN ANDERSEN. Ped nekaj dnevi smo praznovali njegovo 

obletnico rojstva. Rodil se je 2. aprila leta 1805. Koliko let nazaj je to? Znaš izračunati?  

Še nekaj zanimivosti o njem. 

- Njegov oče je bil reven čevljar, mama je odraščala v hudi revščini (v spomin na 

mamo je napisal pravljico Deklica z vžigalicami). 

- Odraščal je v ljubeči družini (v spomin na staro mamo je napisal Snežno kraljico). 

- Bil je zasanjan otrok z bujno domišljijo. 

- Njegova velika želja je bila, da bi uspel v gledališču in kot pisatelj, to mu je tudi 

uspelo.  

 

V dokumentu spodaj imaš kratko vsebino pravljice. Preberi jo saj dvakrat. Ilustriraj najljubši 

del pravljice.  

(klikni) Mala morska deklica  

 

MAT – kilometer 

Kje oz. kdaj uporabljamo mersko enoto KILOMETER?  

Napiši v zvezek naslov KILOMETER. Spodaj napiši.  

1 kilometer = 1 km 

1 km = 1000 m (v DZ imaš napako pri pretvorbi) 

Sedaj pa reši naloge v DZ/60, 61, DZ/62/1, DZ/63/4, 5 

Če želiš, lahko rešiš še preostale naloge na teh straneh. Potem preveri pravilnost reševanja. 

 

ŠPO – Teki v naravi  

Včeraj si imel precej športno obarvan dan. Danes pa je na vrsti tek, tek na kratko razdaljo in 

tek na daljšo. Ko boš tekel kratko razdaljo, daj od sebe vso moč, teciiii, kolikor hitro moreš!!! 

Ko pa boš tekel daljšo razdaljo, ne smeš vseh moči porabiti na začetku. Razporedi jih na 

celotno razdaljo. Tik pred ciljem pa »vklopi« še več moči in teci. Lahko tekmuje sam s seboj, z 

bratcem ali s sestrico. To lahko ponoviš večkrat na dan.  

 

 

http://psbukovica.splet.arnes.si/files/2020/03/Mala-morska-deklica_kratka-vsebina.docx

