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Tematska pot kot izkustveni didaktični pristop pri 

obravnavi folklornih besedil 

Primer z Bovškega

. 



besedna umetnost govorjenega jezika 
(narečja)



SLOVSTVENA FOLKLORA

1. Naravni tip komunikacije:

poslušanje, gledanje, sočasno odzivanje in s 
tem soustvarjanje folklorne pripovedi

2. Naslovnik: konkreten posameznik, 
skupina

3. Sinkretičnost vzporednost izražanja z na 
različne načine (beseda, glas, gibi ) 

4. Variabilnost spreminjanje glede na 
okoliščine, improviziranje

5. Variantnost pri vsaki izvedbi nova 
varianta)

LITERATURA

1. Tehnični tip komunikacije:

branje, časovnim zamik odziva (če 
sploh)

2. Naslovnik: individualni bralci, 
ki jih avtor ne pozna osebno

3.  Beseda (dialog, dobesedni 
navedki, spremni stavki)

4., 5: Trajna forma besedila 
(interpretacija vsakega posamičnega 
bralca)





Foto s spletne strani: www.tol-muzej.si

Avtentični audio in videoposnetki 
•pravljice
• lokalne povedke 
• lokalne šaljive in spominske pripovedi
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Kako je nastal Prestreljenik
Poznam in znam povedati

Poznam, približno vem, kako gre

Slišal sem, pa ne bi znal povedati

Te zgodbe še nisem slišal

Kako je nastal križ v 
steni nad Bavšico

O pulci in petelinčku

O požaru v Bovcu l. 
1903

O cerkvi sv. Trojice na 
Placu

Kako je nastalo 
Rabeljsko jezero



https://www.google.si/search?q=prestreljeni%C5%A1ko+okno&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwiol6eNlI3TAhUJtRQKHUt_CnUQ_AUIBigB&biw=89
3&bih=447#imgrc=R9uQRwoLcoeuEM:&spf=191

Ilustracija: Petra Preželj





1. Cerkev svete Trojice, zgodovinska povedka, Peter Cuder  

2. O polnoči na britof, strašljiva povedka, Mitja Cuder

3. Grof brez skrbi, pravljica, David Štulc Zornik

4. Prodarja, socialna/šaljiva povedka/zgodovinska ,Jernej Cuder.

5.  Otroke so strašili,  bajčna povedka, Slavica Della Bianca

6. Grob francoskih vojakov, zgodovinska povedka, Ruža Srdoč

7. Repa, legendna povedka, Erna Wojčicki Germovšek

8. Kmetijski nasvet, šaljiva povedka, Magda Kenda

9. Pulca in petelinček, pravljica, Erna Wojčicki Germovšek

10. Trije šoštarji,  socialna, šaljiva povedka, Ruža Srdoč

11. Živalska vojna, pravljica, Mitja Cuder

12. Marija Terezija v Bovcu zgodovinska povedka, Magda Kenda

13.  Požar v Bovcu, zgodovinska povedka, Iztok Kenda

14. Rušenk, šaljiva spominska pripoved, Peter Cuder
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