
ANGLEŠKE PRAVLJIČNE URICE 

 
 

Za moje pravljičarje pošiljam nekaj angleških pravljic, ki si jih lahko ogledate in poslušate 

doma: 

 

1. WE'RE GOING ON A BEAR HUNT (Gremo na lov za medvedom): 

 

V njej gre družina na lov za… medvedom! Pravijo, da niso prestrašeni, ko iščejo medveda pa 

ne morejo čez ali pod, ampak SKOZI… kaj vse? Kako se sliši, ko hodijo skozi gozd, snežno 

nevihto, itd.? Kje najdejo medveda in kaj storijo potem? Predstavljaj si, da hodiš skozi med, 

kako bi bilo slišati? Poslušaj zgodbico večkrat in povej, kako se po angleško reče trava, reka, 

blato, gozd, snežna nevihta in jama? 

https://www.youtube.com/watch?v=kL36gMrHJaI&t=127s 

 

2. PETE THE CAT – I LOVE MY WHITE SHOES (Maček Pete – Rad imam svoje bele čevlje) 

 

V njej je glavni junak kdo? Kaj ima on rad? Katero pesem prepeva Pete? V kaj najprej Pete 

stopi in kaj se zgodi z njegovimi čevlji? Ali je Pete žalosten? Kaj se zgodi na koncu? Kako se po 

angleško reče, da je nekaj mokro? 

https://www.youtube.com/watch?v=iTLqrLDCzZM 

 

3. THE TINY SEED (Drobno seme) 

 

To je zgodba o drobnem semenu skozi letne čase. V katerem letnem času se zgodba začne? 

Semena letijo v vetru čez kaj? Gore, ocean, puščavo,… Kaj se zgodi pozimi, ali semena še 

potujejo? Kaj se zgodi spomladi? Kaj se zgodi poleti? V katerem letnem času se zgodbica 

konča? Kako se reče semenu, roži, gori, oceanu, puščavi po angleško? 

https://www.youtube.com/watch?v=I_A_e6h-DhU&t=224s 

 

4. THE GRUFFALO (Zverjasec) 

 

Prepričana sem, da zgodbico poznaš v slovenščini. Kako se reče zverjascu po angleško? Kako 

se reče miški, lisici, sovi, kači? 

https://www.youtube.com/watch?v=s8sUPpPc8Ws&t=178s 

 

5. THE WHALE WHO ATE EVERYTHING (Kit, ki je pojedel vse) 

 

To je zgodbica o kitu, ki je pojedel VSE. Kaj je nekaj od stvari, ki jih je kit pojedel? Kaj se je 

zgodilo na koncu? Zgodbica se rima, poskusi zgodbico dobro poslušati in odkrij vsaj nekaj rim 

(WHALE – MAIL, JAR-GUITAR). 

https://www.youtube.com/watch?v=CFq441el_ls 
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