
Seznam potrebnih gradiv in pripomočkov: 
- šest učnih kartic, ki ponazarjajo nevarne živali iz džungle: kačo, tigra, leva, krokodila, srnjačka 
in karto, ki ponazarja lovca, 
- šest listov s pobarvankami, ki ponazarjajo: kraljevo sladico – kup blata, kraljev pas - kača, 
kraljevi boben - osje gnezdo, 
- velik plakat, ki ponazarja džunglo, 
- barvice ali voščenke, škarje, lepilo, 
- dve majhni lutki, ki ponazarjata tigra in srnjačka, 
- šest sličic, ki ponazarjajo srnjačka. 

POGUM 3-6

v skupinah po 6

45 minut
KRALJEVA SLADICA

Učni cilji, ki jih lahko s to dejavnostjo dosežemo na področju vzgoje za etiko in vrednote, so 
naslednje:
- razvijanje spoštovanja, dialoga in aktivnega državljanstva, 
- prepoznavanje naših vrednot in odlik, 
- razvijanje jezikovnih spretnosti z igranjem vlog, 
- razvijanje fi nih motoričnih sposobnosti pri barvanju in izrezovanju slik. 



Potek 

1. Kot vodje dejavnosti moramo vnaprej pripraviti oz. ustvariti dve lutki, plakat džungle, zgoraj 
naštete barvne slike in učne kartončke 

2. Na začetku naj celotna skupina skupaj sedi v krogu. Povejte otrokom, da naj si predstavljajo, da 
so globoko v džungli. Potem jim razdelimo kratice z živalmi. Vsak od njih naj posnema oglašanje 
živali, ki jo je prejel: rjovenje, sikanje, renčanje, zvok strela iz puške pri lovcu, ... Otroci se bodo 
tako kmalu zavedali, da mali srnjaček ne more narediti nobenega grozljivega zvoka in da za njega 
vse druge živali predstavljajo možno nevarnost. Lahko pa jih tudi v pogovoru opozorimo na to.  

3. Sedaj pa kot vodja uporabite obe lutki ter otrokom pred posterjem džungle predstavite zgodbo 
o kraljevi sladici (povezava do posnetka: https://www.youtube.com/watch?v=2txx60Cucnw, 
zgodba pa je prav tako prevedena spodaj). 

4. Po končani zgodbi otroke spodbudimo k temu, da povedo, kateri lik v zgodbi jim je najbolj všeč 
in zakaj. Prav tako morajo povedati, kako so se med pripovedovanjem zgodbe počutili. Nato 
skupaj v pogovoru oblikujte  seznam z značilnostmi živali, ki jih odlikujejo: močen, velik, nevaren, 
... pri srnjačku so to lahko: droben, majhen, pogumen oz. levjesrčni. 

5. Sedaj pa otrokom razdelite še podobe živali, ki jih naj pobarvajo in obrežejo ter prilepijo na 
plakat džungle. (V kolikor uporaba škarij zanje še ni varna, jim pri tem pomagamo mi ali pa 
podobe na pobarvankah že prej obrežemo.) 

6. Potem naj otroci prejmejo še dve lutki in igrajo vloge dveh glavnih junakov pred plakatom 
džungle. Ker je v skupini šest otrok, lahko vsakdo igra svojo vlogo. Zgodbo bodo zaradi več 
skupin lahko prikazali večkrat. 

7. Ko končajo, jim kot vodje lahko pokažemo tudi druge fotografi je srnjačkov in tigrov, da bodo 
otroci lahko videli razliko v velikosti med obema živalma. 

8. Na koncu kot vodje poudarimo dejstvo, da je jelenček odšel pit k reki, ker je potreboval vodo 
za svoje preživetje. Če ne bi bil dovolj pameten in pogumen, da je prišel do vode, bi umrl. Tako 
pomanjkanje vode kot tudi tiger sta predstavljala nevarnost za njegovo življenje. Moral je biti zelo 
pogumen in levjesrčen, da je prišel do vode in se hkrati znebil tudi močnega, a ne preveč bistrega 
tigra.  

9. Na koncu dejavnosti lahko otroci sami ustvarijo majhne lutke srnjačka. Dovolimo jim, da lutke 
odnesejo domov, da jih bodo lutke tako spomnile, da ne glede na to, koliko so stari, kako izgledajo, 
kje živijo, ...  so lahko in morajo biti neustrašni in pogumni. 



Kraljeva sladica 

Mali srnjaček je živel v veliki nevarni džungli, polni nenavadnih zvokov. Grrrr! Hiss! Nekega jutra 
je šel k reki, da bi pil vodo. Nenadoma je nekaj uzrl. “Tiger,” si je rekel srnjaček. “Zajtrk,” si je 
rekel tiger. Mali srnjaček se je hitro obrnil. “O ne, ne morem biti tvoj zajtrk,” je rekel “saj varujem 
kraljevo sladico.” 

“Kraljevo sladico?” je vprašal tiger. Mali srnjaček je  je pokazal na rjavo tortico na tleh. “To je 
najbolj slastna stvar, ki ste jo kdaj poskusili. Nihče drug ne sme priti blizu njega,” je rekel. “Misliš, 
da ne smem niti poskusiti?” vpraša tiger. “Ne,” reče srnjaček “kralj se bo zelo razjezil.” “Ampak, 
lahko bi dejal, da nisi videl, da sem bil jaz,” reče tiger. “Seveda, krasna ideja” reče srnjaček in 
pobegne stran. 

Tiger je od navdušenja zaprl kar oči ter polizal sladico. “Fuj! To je samo kup blata! Samo počakaj, 
srnjaček, da te dobim”. Ampak srnjaček je bil že daleč stran. 

Sredi dneva se srnjaček znova odpravi k reki pit vodo.Nenadoma je nekaj uzrl. “Tiger,” si je 
rekel srnjaček. “Kosilo” si je rekel tiger. Mali srnjaček se je hitro obrnil. “O ne, ne morem biti tvoje 
kosilo,” je rekel “saj varujem kraljev pas.” “Kraljevo pas?” je vprašal tiger. Srnjaček je pokazal 
na svetlo zanko, ki je visela z veje. “Ali ni lep? Nihče drug se ga ne sme dotakniti.” »Misliš, da 
ne smem niti poskusiti?« je vprašal tiger. “Ne,” reče srnjaček “kralj se bo zelo razjezil.” “Ampak, 
lahko bi dejal, da nisi videl, da sem bil jaz,” reče tiger. “Seveda, krasna ideja” reče srnjaček in 
pobegne stran kakor hitro se je dalo. 

Tiger si pas obesi okoli svojega pasu. Zatege ga. Pas pa zasika. Bila je kača, zelo jezna kača. 
Joj! “Samo počakaj, srnjaček, da te dobim”. Ampak srnjaček je bil že daleč stran. 

Zvečer se srnjaček znova odpravi k reki pit vodo. Nenadoma nekaj uzre. “Tiger,” si je rekel 
srnjaček. “Večerja” si je rekel tiger. Mali srnjaček se je hitro obrnil. “O ne, ne morem biti tvoja 
večerja,” je rekel “saj varujem kraljev boben.” “Kraljevo boben?” je vprašal tiger. Srnjaček je 
pokazal na kroglo, ki je visela z veje. “To ja najboljši in najglasnejši boben na svetu? Nihče drug 
se ga ne sme dotakniti.” »Misliš, da ne smem niti poskusiti?« je vprašal tiger. “Ne,” reče srnjaček 
“kralj se bo zelo razjezil.” “Ampak, lahko bi dejal, da nisi videl, da sem bil jaz,” reče tiger. “Seveda, 
krasna ideja” reče srnjaček in pobegne stran kakor hitro se je dalo. 

Tiger je potolkel po bobnu. Takrat se iz tega osjega gnezda usujejo ose ter začno preganjati 
in pikati tigra. “Joj, joj, boli! Moja usta so polna blata, ugriznila me je kača in sedaj sem še ves 
popikan... Nikoli več te ne bom poskušal pojesti, srnjaček. Toda mali srnjaček je bil že daleč stran 
ter višje ob reki pil vodo. Ob tigrovem rjovenju se je le nasmehnil.  

 https://www.youtube.com/watch?v=2txx60Cucnw


