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Pozdravljeni dragi učenci! 

 

Za danes sem se odločila, da vas popeljem v preteklost. In sicer med 

 

GRAAAAAAAAH!!! 
 

 

Ste za potovanje?  

 

Pa gremo! 

 

Na spodnji povezavi si oglej predstavitev knjige, ki jo bomo spoznali. 

https://otroski.rtvslo.si/bansi/prispevek/3462  

 

Kdo pa je gospa, ki je to knjigo napisala in ilustrirala?  

 

Lilijana Praprotnik Zupančič, se v knjige podpisuje z 

umetniškim imenom Lila Prap. Njene avtorske 

slikanice, so prevedene v osemintridesetih državah. 

Zadnja leta se posveča izključno ustvarjanju otroških 

avtorskih slikanic. Prva slikanica, za katero je 

napisala besedilo in jo v celoti ilustrirala, so bile Živalske uspavanke leta 2000. 

Slikanica Zakaj? (2002) se je uvrstila v učne programe v Nemčiji, Franciji, 

Avstraliji in v še nekaterih drugih državah, leta 2008 pa so Japonci po njej 

posneli 26 delov risane serije z naslovom Gao Gao Buuu  

 

 

  

https://otroski.rtvslo.si/bansi/prispevek/3462
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Njene znane knjige so še: 

 Zgodbe in nezgodbe,  

 To je … , 

 Male živali,  

 Resnične pravljice in pripovedke,  

 Kuža pazi,  

 Živalska abeceda,  

 Mednarodni živalski slovar,  

 I like colours,  

 1001 pravljica,  

 Kam gredo sanje,  

 Dinozavri?!,  

 Jezične zgodbe , 

 Zakaj so zebre progaste? – posebna izdaja v braillovi pisavi in  

 Zakaj? – priredba za gluhoneme (obe 2010, besedilo in ilustracije).  
Povzeto po: https://www.zurnal24.si/magazin/film-glasba-tv/pokukajte-med-ilustracije-lile-prap-141819 - www.zurnal24.si 

 

Znanstveniki menijo, da je dinozaver prednik kokoši. Se ti zdi mogoče, da imata 

kokoš in dinozaver kar nekaj skupnih značilnosti. Katere? 

 

Morda pa dvomiš, da je bil dinozaver prednik kokoši? Razmisli in naštej čim več 

razlogov zakaj. 

 

Sedaj pa si preberi besedilo v DZ Slovenščina, poglavje 14.  

Se ti zdi zanimivo? Morda smešno?  

Preberi ga še enkrat, da boš bolje razumel-a. 

 

  

https://www.zurnal24.si/magazin/film-glasba-tv/pokukajte-med-ilustracije-lile-prap-141819
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Sedaj pa v zvezek nariši preglednico. Primerjal-a boš kokoš in majazavro. 

Poskusi najti v besedilu čim več podatkov za posamezno lastnost. Lahko pa si 

pomagaš še s kakšno knjigo o domačih živalih in dinozavrih. 

 

KOKOŠ  MAJAZAVRA 

 velikost  

 kljun  

 razmnoževanje  

 prehranjevanje  

 

 
 

 

Sedaj pa si boš ogledal še spodnjo stran. Tukaj je predstavljen drug dinozaver.  
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Tvoje delo ob tem drugem besedilu. 

1. Razišči, kateri ptič ima največji razpon kril. 

2. Zakaj je imel arheopteriks ali praptič kremplje na krilih. Izmisli si svojo 

teorijo (razlago) in jo zapiši. 

3. Predstavljaj si, da na svojem vrtu izkoplješ novo, še neodkrito vrsto 

dinozavra. Nariši ga in opiši njegove značilnosti.  
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