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Play Time Happy Instrumental Music for Kids 
https://www.youtube.com/watch?v=lKlU0Rpsyto



RAZBITA BUČA
Ruska ljudska pravljica



OBISK BOTRE 
JESENI
Prinesla je tudi bučo.



TEDEN OTROKA – športne igre

Buče smo kotalili … … jih dvigovali.



Ena buča se je razbila.



Odločili smo se, da bomo spoznali pravljico RAZBITA BUČA.

Pravljico o razbiti buči smo prilepili 
na pano in na vrata.

 Tudi živali smo prepoznavali in … … jih poimenovali.



Lutkovna predstava – RAZBITA BUČA

Na njivi so ljudje pozabili bučo. Mimo je prišla miška. 
„Kakšna imenitna buča! Stanovala bom v njej.“ 
Zglodala je eno luknjico za vrata in se vselila v hišo.  

Mimo je prišel ježek in prosil: „Miška, razširi svoja vrata, 
da pridem k tebi stanovat“. „Ti bi me pojedel, kar pojdi 
svojo pot.“ Ježek si je odšel naprej iskat stanovanje.



 Mimo je prišla muca in prosila: „Miška razširi 
svoja vrata, da pridem k tebi stanovat!  „Ne, 
nočem“ je odgovorila miška. »Ti bi me pojedla, kar 
pojdi svojo pot.“ Muca je odšla dalje iskat 
stanovanje. 

Opoldne je mimo buče pritekel majhen psiček in 
prosil: „Miška, prosim razširi svoja vrata, da 
pridem k tebi stanovat!“ 

Miška pa se je bala in odgovorila: „Ne, nočem, ti bi 
me pojedel, pojdi kar svojo pot.“ Psiček je odšel 
dalje iskat stanovanje. 

Zvečer je mimo buče priskakljal zajček: „Kakšna 
imenitna buča. Domov jo nesem!“ 

Zajček je pograbil bučo, miška se je prestrašila in 
zbežala. Zajček pa je takrat zagledal miško in se 
prestrašil, spustil bučo in zbežal v gozd. Buča je 
padla na zemljo in se razbila. „Joj, kakšna škoda!“ 
je rekla miška in odšla naprej iskat stanovanje.



BUČA/-E TAKO IN DRUGAČE



V projektu „Z Mirkom spoznavamo nove besede“, smo spoznali tudi 
besedo BUČA.



Preverili smo ali tudi v 
naši buči kdo stanuje.

Bučo smo kotalili in jo 
poskušali razbiti.



Čiščenje bučnih semen



Vsi smo sodelovali



Vohali in okušali smo bučno olje

Kako omamno diši! Mmmmmm, pa okusno je! Za prste polizat.



Pripravili smo zdrav in okusen namaz

Sestavine: skuta, bučno olje, bučna 
semena in drobnjak.

To je ta pravo, prekmursko, 
domače bučno olje.

Dobro premešamo …



… namažemo na kruh … … in poskusimo. Mnjam, je dobro!



Mešanje barv – ORANŽNA

Rdeča in rumena tempera v zip 
vrečki.

Z dlanmi in prsti premešamo … … in … poglej … barva je oranžna, 
prav taka kot je buča na fotografiji.



Marmoriranje „BUČE“

Nekaj brivske pene … … še malo rdeče in rumene jedilne 
barve …

… s prsti dobro premešamo …



Iz risalnega lista izrezane buče 
tapkamo z obarvano brivsko peno.

Maksimalno uživamo pri tej 
dejavnosti.

Ustvarjamo različne črte.



Hvala, botra Jesen za ta zanimiv in okusen 
primerek zelenjave – BUČA.


