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Naslov naše digitalne zgodbe je Mi gremo po Škofji Loki. V zgodbi igrajo štiri osebe; dedek, 

babica, deček in deklica. Odpravijo se na potep po Škofji Loki. Želijo si ogledati muzej, 

vendar jih pot nato še odnese na ogled domačije s črno kuhinjo. 

 

1. (Gredo od doma) 

Deček: Kam pa gremo? 

Dedek: V Loški muzej. 

Deklica: Kje pa je muzej? 

Babica: Na gradu, tam na hribu 

Otroka: Aja, na grad gremo. Kako dobro! 

 

Deklica: Kdo pa je zgradil tako velik grad? 

Dedek: Freisinški grofje. 

Deček: Koliko časa pa že stoji? 

Dedek: Že več kot 800 let. 

Deček: Koliko časa bomo še hodili? 

Babica: Ni več daleč, samo še par ovinkov. 

Deklica: Kaj pa bomo delali na gradu? 

Babica: Šli bomo v muzej. 

Deček: Kakšen pa je ta muzej? 

Dedi: Zgodovinski, kulturni in arheološki  

Deček: Kaj pa je to arheološki? 

Deklica: Ali je velik ta muzej? 

Babica: Da, ima tri nadstropja 

Deček: Ali sta vidva že bila v muzeju? 

Babica: Da.  

Deček: Ali je dobro? 

Babica: Da, je dobro. 
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2. Pridejo na grad in ugotovijo, da je muzej še zaprt. Otroka sta žalostna. 

Otroka (žalostno): Zaprto je! 

Babica: Nič hudega. Bomo šli malo naokoli in pridemo nazaj. 

Otroka: Da, kam bomo pa zdaj šli? 

Babica: Lahko gremo v muzej na prostem, tam je črna kuhinja. 

Otroka: Da! 

Ogledajo si domačijo s črno kuhinjo in stadion. Nato se vrnejo proti muzeju, ki si ga ogledajo. 

 

3. Po obisku muzeja 

 Babica: Ali vama je bilo všeč v muzeju? 

Otroka (navdušeno): Da! 

Babica: Kaj pa ti je bilo najbolj všeč (deklici)? 

Deklica: Živali 

Dedek: Kaj pa tebi (dečku)? 

Deček: Športni oddelek, kjer sem videl stare smuči, postelja od Tavčarja in črna kuhinja.  

 

4. Konča se z odprtim vprašanjem 

Otroka: Ne veva ali so bili ljudje zelo umazani, ko so kuhali v črni kuhinji.  

 

 

 

 

 

 


