
 

 

PREDLOGI ZA PRIPRAVO NA OGLED PREDSTAVE 

MALA MURSKA DEKLICA 

 

 

Da bi otroci še bolj doživeto spremljali predstavo in se iz nje naučili še 
več jo morajo pričakovati in se je veseliti s kar največ pristne otroške 

radovednosti. Njihovo domišljijo lahko burite tudi tako, da se pred 
ogledom predstave dotaknete nekaterih utrinkov iz vsebine. 

 

MALA MURSKA DEKLICA: Pravljično vodno bitje, pol deklica pol ribica, ki živi pod 
gladino reke Mure v zalivu ob Otoku Ljubezni v vasici Ižakovci (Beltinci, Prekmurje). 

PLAVAJOČI MLIN NA MURI v Ižakovcih je edini tovrstni v Sloveniji.  

ŠRTK: Štorklja, ki jo domačini imenujejo štrk, je zaščitni znak pokrajine ob Muri že 
desetletja. Štorklje so ptice selivke in se v drugi polovici avgusta zberejo v večje jate 
in odletijo v podsaharsko Afriko, vrnejo pa se že konec marca ali prve dni aprila.  



PTUJ: Najstarejše slovensko mesto, leži ob reki DRAVI. Iz Ptuja prihaja najbolj znana 
slovenska maškara KURENT. 

POSTOJNSKA JAMA: Najbolj znana Kraška jama, velika, da bi v njej lahko sezidali 
dvorec. V njej živijo čisto prave »zmajeve mladičke« - človeške ribice. So slepe in 
živijo več kot sto let. 

KRALJ MATJAŽ: Legenda pravi, da še danes s svojimi vojščaki spi v votlini pod Peco 
in njegova dolga brada se mu ovija okoli prestola. 

KRANJSKA SIVKA: Avtohtona slovenska vrsta čebele. 

SEČOVELJSKE SOLINE: Kdor misli, da sol prihaja iz trgovine, naj obišče sečoveljske 
soline. Edine soline, kjer še danes na tradicionalen način pridobivajo sol.  

TRIGLAV: Najvišja slovenska gora v osrčju Julijskih Alp, simbol Slovenije, na vrhu 
stoji Aljažev stolp. 

GOLICA: Pravijo ji najbolj zelena gora pri nas, v mesecu maju jo krasi na milijone 
belih narcis. 

VINICA: Vasica v Beli Krajini, ob reki KOLPI, kjer je ustvarjal Oton Župančič, ki je 
napisal eno najlepših zbirk pesmi za otroke (Mehurčki). 

KOLO: Ljudski običaj, ples v krogu, ki je znan za Belo Krajino.  

KRAŠKI OVČAR: Edina avtohtona slovenska pasma psov. 

LJUBLJANA: Prestolnica naše države. Njene znamenitosti, ki jih bomo obiskali z 
Malo Mursko deklico: Zmajski most, Plečnikova tržnica, tromostovje, Narodni 
muzej, park Tivoli, Operna hiša, nebotičnik, … 
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