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Začnimo tale teden po počitnicah nekoliko drugače! Oglej si fotografijo ure! 

 

 

Nekoč je imel skoraj vsak dom takšno ali podobno uro, pri kateri je za vsako polno uro (na 

primer točno ob enih, točno ob dveh) ptička prišla iz hiške in začivkala. 

Na spodnji povezavi si oglej to ptičje žvrgolenje: 

https://www.youtube.com/watch?v=7ygh5f-B99A 

 

TE JE TO ČIVKANJE IZ UR SPOMINJALO NA KATERO PTICO? KATERA PTICA SE 

TAKO OGLAŠA? 

 

https://www.youtube.com/watch?v=7ygh5f-B99A


To je KUKAVICA! 

 

 

 

SAMOSTOJNO UČENJE (SU): 

 

UČNO-VZGOJNE VSEBINE: 

Učenec opravi delo (domača naloga, učni listi), ki so ga pripravile razredničarke.  

 

Učenec si prebere besedilo o ptici kukavici in spoznava  njene značilnosti. Gre v spremstvu 

staršev, sorojencev na sprehod in poskuša poiskati (prepoznati) ptico kukavico.   

 

 

KUKAVICA 

Kukavica je ptica selivka, hrani se z žuželkami, loti se tudi velikih kosmatih gosenic. Svoja 

jajca iz katerih se bodo izvalili mladiči, podtakne drugim pticam. Običajno celo popoldne 

spremlja neko gnezdo, neke druge ptice in ko ptice ni, ji podtakne svoja jajca, ko zaslišimo 

njen prvi ku- ku, vemo, da se bliža pomlad, je torej znanilka pomladi.  

Navadna kukavica, ki gnezdi pri nas je srednje velik ptič, ki meri med 32 in 34 cm v dolžino 

in 55 do 60 cm preko peruti. Po obarvanosti in obliki telesa nekoliko spominja na ujede, kot 

sta skobec in kragulj: telo je vitko, z dolgim, zaokroženim repom in ostrimi konicami peruti, 

po vrhu monotono sivo, trebuh pa je bel z ozkimi črnimi prečnimi progami. Odrasli samci 

imajo sive prsi z ostrim robom med progasto obarvanostjo trebuha, pri samicah pa so prsi in 

grlo rjavkasto obarvane in progaste (sicer manj očitno kot trebuh). Barva mladičev je 

raznolika, od skrilasto sive do rjaste, pogosto so progasti po vsem telesu, najzanesljiveje pa jih 

je možno prepoznati po beli lisi na temenu.  

https://sl.wikipedia.org/wiki/Perut
https://sl.wikipedia.org/wiki/Ujede
https://sl.wikipedia.org/wiki/Skobec
https://sl.wikipedia.org/wiki/Kragulj
https://sl.wikipedia.org/wiki/Rep


 

 

 

Letijo z enakomernim zamahovanjem s krili. Odrasle kukavice je v letu možno ločiti od ujed 

tudi po tem, da je celoten zamah krila pod vodoravno ravnino. Pogosto se zadržujejo na 

odprtem, s povešenimi krili in rahlo privzdignjenim repom na električnem drogu ali 

podobnem počivališču. Samci se med paritveno sezono s takih mest oglašajo z značilnim 

dvozložnim »ku-ku« s poudarjenim prvim zlogom, ki ga ponavljajo vsako sekundo do 

sekundo in pol v serijah po 10–20 klicev in nekajsekundno pavzo med serijami.  

 

 

Oglej si kukavico in ji prisluhni na videoposnetku https://www.youtube.com/watch?v=FcV-

MWm3tBw.  

 

 

 

 

USTVARJALNO PREŽIVLJANJE ČASA (UPČ): 

 

UČNO-VZGOJNE VSEBINE: 

Učenec izdela gnezdo iz materiala, ki ga nabere med družinskim sprehodom.  

https://www.youtube.com/watch?v=FcV-MWm3tBw
https://www.youtube.com/watch?v=FcV-MWm3tBw


 

NAVODILA ZA USTVARJANJE 

Spodaj na fotografijah imaš tri različna gnezdeca. Vsa so skrbno in natančno spletena in 

prepletena s kljunčkom. Material je suha trava, drobne tenke drevesne vejice, mah, lišaji. V 

naravi (na sprehodu s starši) naberi kar potrebuješ in prični plesti. 

 

 

 

Kaj veš o ptičjih gnezdih? Razišči! 

Zanimivosti najdeš na spletni povezavi napisani spodaj: 

https://otroski.rtvslo.si/bansi/prispevek/3729 

 

https://otroski.rtvslo.si/bansi/prispevek/3729


 

SPROSTITVENA DEJAVNOST (SD): 

 

UČNO-VZGOJNE VSEBINE: 

Učenec gre v spremstvu staršev, sorojencev na sprehod.. Tam se igra na prostem, se nadiha 

svežega zraka, se sprosti in nateče, sprosti odvečno energijo. 

 

Učenec se sprošča ob poslušanju posnetka skladbe Ura Josepha Haydna dostopni na 

https://www.youtube.com/watch?v=Bsblr6ZTm3I. 

 

Med poslušanjem se udobno namesti, zapri oči in razmisli, zakaj ima ta skladba tak naslov. 

 

 
 

 

 

 

Učenec se sprošča ob poslušanju posnetka skladbe Kukavica Janeza Bitenca dostopni na 

https://www.youtube.com/watch?v=BlGioTi5cN8.  

 

Med poslušanjem se udobno namesti, zapri oči in se sprosti. Odpri oči in si preberi besedilo 

pesmi. Ko si boš zapomnil besedilo, se boš naučil ritem in melodijo s pomočjo posnetka, ki si 

ga prej poslušal. Posnetek skladbe še enkrat zavrti in zraven glasno prepevaj.  

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Bsblr6ZTm3I
https://www.youtube.com/watch?v=BlGioTi5cN8


Kukavica (Janez Bitenc) 

Ku-ku, ku-ku, iz gozda odmeva, 

ku-ku, ku-ku, že kukavce glas. 

Ku-ku, ku-ku nam ptička prepeva 

ku-ku, ku-ku, pomlad je že tu. 

 

 

 

Če boš kakšno kukavico ali ptičjo gnezdo ujel v fotografski objektiv, jih pošlji učiteljem 

Juliji, Eriki ali Dejanu na e-mail naslov. 

 

 


