
POZDRAVLJENE ŽIRAFE,

konec počitnic, mi pa 

gremo naprej z našim 

potovanjem po Sloveniji!

Vas zanima, kam gremo 

danes?

PREKMURJE-> glava naše 

kokoške…

ju-ju-juhuhu!



ZNAČILNOSTI 

PREKMURJA

• Prekmurje je nižinska pokrajina na

skrajnem severovzhodnem

delu Slovenije, ob meji

z Avstrijo, Madžarsko in Hrvaško, na

levem bregu reke Mure, po kateri je 

tudi dobila ime. 

• Pokrajina je večinoma poljedelska, večji

mesti pa sta Murska Sobota in Lendava.



Prekmurje je v Sloveniji znano kot pokrajina štorkelj. Ta velika ptica, ki

jo domačini imenujejo štrk je zaščitni znak pokrajine ob Muri že

desetletja. 

Štorklje so močvirske ptice, ki se hranijo z deževniki, žabami, hrošči, kuščarji, 

kačami in miškami ter podobnimi živalmi. V Afriki, kjer prezimijo se hranijo

izključno s kobilicami.

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.

Štorklje gnezdijo v naseljih ali v njihovi bližini, najpogosteje na električnih

drogovih ali dimnikih, redkeje na visokih drevesih.



IGRAJMO 

SE…

• Pokaži Kekcu, kje se 

nahaja Prekmurje?

• Kje pa se skriva 

štorklja na 

zemljevidu?

BRAVO, OBVLADAŠ!

• Sedaj pa pokaži  kje 

na zemljevidu piše 

MURSKA SOBOTA?

Odlično, pa pojdimo v 

Mursko Soboto…



MURSKA SOBOTA

GRB IN ZASTAVA

Grb na sodoben način povzema podobo

ravninskega mesta, ki se kot srebrna črta

blešči na robu horizonta nad katerim vzhaja

in zahaja sonce.



KAJ VSE SE SKRIVA V PREKMURJU…

Mlini in brodi na reki  Muri, kolišče Bobri, Gorice s tipičnimi zidanicami, gradovi v Murski

Soboti in Lendavi z muzejem, grad v Beltincih in na Rakičanu, selška rotunda, cerkve v 

Martjancih, Turnišču, Odrancih, rastlinjak z orhidejami in tropski vrt v Dobrovniku, pomnik

pristanka balona v Ženavljah...



Stolp Vinarium- edinstven 

stolp s 360° razgledom 

ravnice in gričevja Slovenije, 

Hrvaške, Avstrije in 

Madžarske.

»Otok ljubezni« v Ižakovcih, ki se 

ponaša s plavajočim mlinom na reki

Muri in brodom, ki ohranja starodavni

način prečkanja reke Mure.

Največji grad na Slovenskem-

grad na Goričkem

Plečnikova cerkev v 

Bogojni
Cerkev Sv. Nikolaja v 

Beltincih

Cerkev Svete Trojice

v Lendavi

Rotunda



NA GORIČKEM…
…vas pričakuje doživljajski park Vulkanija.

Kopirajte spodnjo povezavo in oglejte si potovanje v globino goričkega

vulkana.

https://www.vulkanija.si/?lang=SI

POSKUS: DOMAČI VULKAN

https://otroski.rtvslo.si/bansi/prispevek/1654

https://www.vulkanija.si/?lang=SI
https://otroski.rtvslo.si/bansi/prispevek/1654


Jedi v teh krajih imajo madžarski vpliv in veljajo za eno najpestrejših kulinarik v 

Sloveniji in tudi čez mejo: 

- domači narezki zmesom iz tünke, zabilom (zaseka) in ocvirki,

- jedi z nepogrešljivo mleto rdečo papriko kot je piščančji paprikaš, 

- brezmesne jedi kot so dödoli (krompirjevi žganci) in 

trganci s smetanovim prelivom, ajdova kaša, mlečna prosena kaša

Da o SLADICAH sploh ne govorimo:

- je ni bogatejše kot prekmurska gibanica, 

- retaši (zavitki) z različnimi nadevi, tudi z zeljem,

- makova potica,

- pereci (preste),…

KULINARIČNI KOTIČEK



https://oblizniprste.si/slastne-sladice/hitra-prekmurska-gibanica/

Prekmurske gospodinje so še posebej znane po različnem

bogatem pecivu s katerim rade postrežejo gostom.

PREKMURSKA GIBANICA

https://oblizniprste.si/slastne-sladice/hitra-prekmurska-gibanica/


KVIZ

• V katero pokrajino nas je danes peljal naš Kekec?

• Se spomniš, katera žival je značilna za Prekmurje?

S čim se hrani? Kekec je čisto pozabil…kam že odleti pozimi?

• Morda veš, kakšne barve je grb in kaj je narisano na njem?

• To vprašanje bo pa res težko… po kateri reki je dobila pokrajina Prekmurje ime?

• Sedaj pa domača naloga (malo za šalo, malo za res)… pomagaj staršem speči 

prekmursko gibanico in nam pošlji fotografije, da vidiva te vaše dobrote!



…ČISTO ZA KONEC PA NARIŠI ŠE SVOJO ŠTORKLJO. KEKEC SE ŽE 

VESELI TVOJE ŠTORKLJE; ju-ju-juhuhu!

…no, to je moja 

leteča  štorklja ;)



TAKO… PRIŠLI SMO DO KONCA.

JAZ ŽE KOMAJ ČAKAM VAŠE FOTOGRAFIJE DOMAČEGA VULKANA, RISBO ŠTORKLJE IN 

MOGOČE CELO SLASTNE PREKMURSKE GIBANICE- ena mojih najljubših sladic! 

LEPO SE IMEJTE IN 

UŽIVAJTE

V USTVARJANJU!

ALENKA IN META


