
Petelin v naši predstavi se pred jutrom sestavi od 
glave, jezika, vratnih vretenc, reber, peruti … do 
nog. Opišite, kako vi začnete svoj dan in kaj vse 
postorite, ko se zjutraj zbudite. Jutranji obred 
lahko tudi narišete.

Raziščite čudovit svet poezije in proze za otroke 
Daneta Zajca. 

V knjižnici poiščite še več knjig, ki jih je ilustriral 
Damijan Stepančič. Naj vas opozorimo na 
mojstrsko ilustrirano Prešernovo Zdravljico.

Petelin 
(Gallus gallus domesticus) je imenitna žival. S svojim 
kikirikanjem naznanja svitanje in nov dan. Petelin je 
tudi bolj barvit in pisan kot kokoške. Petelinje 
stopalo ima štiri prste – trije so obrnjeni naprej, 
eden pa nazaj – in ta se imenuje ostroga. Ker je 
gospodar kmečkega dvorišča in okusen tudi v 
jedeh, pogosto nastopa v basnih in zgodbah. 

V predstavi petelin srečuje številne živali, nekatere 
tudi malce nenavadne: 

Mravlje 
(Formicidae) živijo v kolonijah in si delijo delo. 
V Sloveniji so doslej prepoznali 132 vrst mravelj, 
najpogostejše pa so rdeča gozdna ali velika rdeča 
mravlja (Formica rufa), rumena travniška mravlja 
(Lasius flavus) in črna mravlja (Lasius niger). 

Majski hrošč 
(Melolontha melolontha) je kar velik jedec. 
Objeda predvsem listje, zato mu kmetje pravijo, da 
je škodljivec. 

Pav 
(Pavo cristasus) ni po naključju prijatelj našega 
petelina. V resnici spada v družino poljskih kur in 
je tako sorodnik domačih kokoši in petelinov. Kadar 
razprostre svoj pisan rep, rečemo, da vozi kočijo.
 
Lisica 
(Vulpes vulpes) živi kot samotar v rovu oziroma 
lisičini. Pari se enkrat do dvakrat letno in skoti 4 do 
8 mladičev, lisjak pa pomaga pri vzreji mladih lisičk.

Slepec 
(Anguis fragilis) pravzaprav ni kača, temveč kači 
podoben, breznogi živorodni kuščar. Je nenevaren 
in se prehranjuje predvsem z gosenicami in polži. 
Zraste do 50, največ 60 centimetrov. 
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Pobrskajte po knjigah in spletu in poiščite še več 
podatkov in zanimivosti o petelinu, mravlji, 
majskem hrošču, pavu, lisici in slepcu. Prava 
zakladnica znanja o živalih se skriva v 
Prirodoslovnem muzeju Slovenije: 
http://www.pms-lj.si/si/

Poiščite in preberite tudi druge zgodbe, kjer 
nastopajo naštete živali. Petelin in mravlja, pa tudi 
pav in lisica so pogosti liki v literaturi, namenjeni 
mladim bralcem.

V predstavi igralci igrajo tudi na glasbila. Avtor 
glasbe Igor Cvetko je izbral tri godala: kontrabas, 
violončelo in violino. Spomni se, kako so igralci 
igrali na godala in kako so jih držali. So ob igranju 
sedeli ali stali? V knjigah o glasbilih ali na spletu 
poišči več podatkov o godalih. Največja zbirka 
glasbil v Sloveniji domuje na Ptujskem gradu – v 
Pokrajinskem muzeju Ptuj Ormož: 
http://pmpo.si/zbirkeinrazstave/zbirka-glasbil/


