
                                          
 

DELO NA DALJAVO 

Šolsko leto 2019/ 2020 

Razred: 4. b 

Predmet: 

SLJ 

     Zaporedna št. ure: 138 

Datum:  

24. 4. 2020 

Učiteljica:  

Mojca Starešinič 

Tema: Gledališka predstava Anton Podbevšek Teatra: Knjiga o džungli 

 

Pripomočki: http://www.antonpodbevsekteater.si/si/dogodek/knjiga-o-dzungli/ 

 

Namen učenja: 

 ogledati si gledališko plesno predstavo. 

 

Kriteriji uspešnosti: uspešen/na boš, ko boš: 

 ogledal/a gledališko plesno predstavo, 

 likovno izrazil/a doživljajsko čustveno predstavo. 

 

 

Danes je na vrsti ogled izjemne gledališko plesne predstave Knjiga o džungli v 

izvedbi Anton Podbevšek Teatra.  

Ker te en morem peljati v Novo mesto na ogled predstave, lahko predstavo 

pripeljem k tebi na dom  

 

 

Gledališko-plesna predstava za otroke, mladino in odrasle, z naslovom Knjiga o džungli, ki je 

nastala po knjižni predlogi Rudyarda Kiplinga. 

Enourna predstava Knjiga o džungli prikazuje, indijsko džunglo, z vsemi njenimi bivajočimi 

živalskimi predstavniki. V takšnem, za človeka na videz tujem življenjskem prostoru, se znajde 

deček Mavglij, katerega kot najdenčka medse sprejme in ga vzgaja volčji narod. Deček Mavglij 

se s pomočjo živalskih prijateljev, črnega panterja Baghire in medveda Baluja, nauči živalskih 

jezikov in zakonov džungle.  

 

Uživaj v izjemni predstavi, po predstavi pa: 

- v zvezek napiši naslov Knjiga o džungli in nariši prizor, ki ti je najbolj ostal v spominu,  

- skupaj z ilustracijo se fotografiraj in sliko pošlji na moj naslov. 

 

Za ogled predstave klikni tukaj: http://www.antonpodbevsekteater.si/si/dogodek/knjiga-o-dzungli/ 

 

Samovrednotenje: 

Kaj sem se danes naučil/a? 
Je namen učenja dosežen? 

http://www.antonpodbevsekteater.si/si/dogodek/knjiga-o-dzungli/
http://www.antonpodbevsekteater.si/si/dogodek/knjiga-o-dzungli/


                                          
Sem bil/a uspešna glede na kriterije uspešnosti? 
Kaj lahko naredim, da svoje znanje še izboljšam? 
 
Prosim, sporoči mi po e pošti, če so navodila razumljiva. Imaš težave z razumevanjem vsebine? 
Kje ti lahko pomagam? 
 
Hvala in lep pozdrav, 
učiteljica Mojca 

 

 

 

 



                                          

 

 

 

Lastovica pogosto gnezdi v hlevih, zapuščenih kmečkih hišah, lopah, pod mostovi in pod 

strehami. 

Čarodej pri svojem delu uporablja čarovniško palico, klobuk in različne barvne rute. 

 

Čevljar obutev očisti, popravi napake in zlošči. 

 

V nahrbtnik si je zložil hrano, rezervna oblačila in kompas. 

 

Gozdar podira drevesa, jih klesti, žaga in opravlja druga gozdno varstvena dela. 

 

Po navadi je oblečena v dolgo črno krilo, rdečo bluzo in pleten telovnik.  

 


