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Ljudska: Povodni mož 
1. VPRAŠANJA UČENCEV (LETO 2014/2015) 
− Zakaj si je povodni mož želel dečka? 
− Zakaj je vrnil otroka? 
− Ali je bil povodni mož človek? 
− Zakaj je bil povodni mož človek? 
− Kdo je povodni mož? 
− Kje je povodni mož dobil dragulje, zlato …? 
− Kako je fantek lahko dihal pod vodo? 10 x 
− Ali je imel brke? 
− Kakšne barve je imel povodni mož kožo? 
− Ali je imel dolge lase? 
− Kakšne barve je bil? 
− Zakaj je dečka odneslo? 

 
2. VSEBINA ZGODBE: 
a. Deček iz revne družine se rad kopa. 
b. Tudi po močnem nalivu kljub prepovedi skoči v vodo. Ta ga odnese in skoraj se utopi. 
c. Sliši ga povodni mož in ga reši. 
d. Povodni mož živi sam v svojem kraljestvu. Nikogar ne pusti blizu.  
e. Zdaj je osamljen in reši dečka, da bi mu delal družbo. 
f. Povodni mož dečka seli iz kristalne, v srebrno in iz srebrne v zlato sobo, kjer ima gost na voljo 

vsakovrstne igrače. Na koncu povodni mož pred dečka usuje vse bisere in dragocenosti, ki jih 
je do takrat nabral na morskem dnu. 

g. Nič od tega bogastva dečka ne prepriča. Še vedno se mu toži po njegovi družini. 
h. Ker povodni mož vidi, da dečka ne bo mogel premamiti z materialnimi dobrinami in ker se mu 

malo bitje zasmili, ga vrne na rečni breg, žepe pa mu napolni z najrazličnejšimi 
dragocenostmi. 

i. Deček se vrne domov k svoji družini, ki že misli, da je utonil. Poleg njegovega prihoda 
družinske člane razveseli tudi vsebina njegovih žepov. 

j. Starši zgradijo novo hišo, revščina pobegne, mednje pa se naseli sreča. 
 

3. TEMA 1: VPETOST V MEDČLOVEŠKE ODNOSE IN OSAMLJENOST 
a. Zakaj povodni mož odpelje dečka v svoje kraljestvo? 
b. Počuti se osamljenega. Kaj je to osamljenost? Kako to izgleda? Od kod pride? 
c. Ali si bil/a tudi ti že kdaj osamljen/a? 
d. Ali je dobro biti osamljen? 
e. Kaj je nasprotje osamljenosti? 
f. Zakaj povodni mož nenehno odganja ljudi, če je osamljen? 
g. Kaj bi povodni mož lahko storil, da ne bi bil več osamljen? 
h. Zakaj vrne dečka, če ne želi biti osamljen? 
i. Ali lahko nekoga ugrabimo, če si želimo družbe? Kaj pa lahko storimo? 
j. Kako lahko spletemo prijateljske vezi? 
k. Do kakšnega uvida pride povodni mož po srečanju z dečkom? - Da obstaja tudi večje 

bogastvo kot so materialne dobrine. 
 



2 
 

4. TEMA 2: ZADOVOLJSTVO IN MATERIALNE DOBRINE 
a. Dečka prevzame lepota sob in igračk. Igra se z njimi. Koliko časa traja navdušenje nad 

njimi?  
b. Takoj, ko se spomni na dom in svoje domače, se razžalosti in pozabi na udobje. 
c. Ali se povodni mož trudi, da bi bilo dečku dobro? 
d. Ali povodni mož ve za brate in sestre? Ali pozna družinsko življenje? 
e. Če ne ve zanje, ali lahko pomaga dečku? 
f. Kam se odpravi povodni mož na koncu zgodbe? - Iskat dragocenosti, ki jih je morda 

spregledal. 
g. Ali so dečkovi starši bogati? - Ne, revni so. 
h. Pa deček kljub revščini želi nazaj domov. Kaj misliš, ali dečkovi starši živijo zadovoljno 

življenje? 
i. Ali si lahko povsem zadovoljen, če živiš v revščini in če svojim otrokom ne moreš 

nuditi nekih osnovnih dobrin? 
j. Na koncu zgodbe izvemo, da je od njih pobegnila revščina in se mednje naselila sreča. 

Ali to pomeni, da prej niso bili srečni, in da so zlato in biseri prinesli srečo? 
k. Kakšna je glede na zgodbo pot do sreče? 
l. Kaj za srečo manjka povodnemu možu? Kaj manjka družini na začetku zgodbe? 
m. Kakšno je dobro življenje? 

 

5. POTEK URE 

UČITELJ UČENCI 
 Skupaj obnovijo vsebino pripovedke. 
Zakaj povodni mož odpelje dečka v svoje 
kraljestvo? 

Ker se počuti osamljenega. 

Kaj je to osamljenost? 
Kako izgleda? 

Osamljen si takrat, ko želiš biti z drugimi, pa 
si sam. 

Ali si lahko sam, pa se ne počutiš 
osamljeno? 

Da, lahko. 

Ali je bil že kdo od vas kdaj sam, pa se ni 
počutil osamljeno? 

 

Ali mislite, da se vsak človek kdaj v svojem 
življenju počuti osamljenega? 

Da./Ne. 

Ali se je že kdo od vas počutil osamljenega?  
Od kod pride osamljenost?  
Kaj moram storiti, če se želim počutiti 
osamljenega? 

 

Ali je dobro biti osamljen?  
Kaj je nasprotje od osamljenosti?  
Kaj bi povodni mož lahko storil, da ne bi bil 
osamljen? - Ali lahko nekoga ugrabim? 

 

Zakaj vrne dečka, če noče biti osamljen? Ker si deček želi domov. 



3 
 

Zakaj želi domov? Ker ima tam mamo, očeta, bratca in 
sestrico. 

Ali je tudi deček osamljen? Doma ni, pri povodnem možu pa je. 
Ali za odganjanje osamljenosti potem ni 
dovolj dobra vsakršna družba? 

Da./Ne. 

Ali je mogoče, da se tudi ko nismo sami, 
počutimo osamljeno? 

Da./Ne. 

Kako potem lahko premagamo 
osamljenost? 

S sklepanjem prijateljstev. 

Poznanstev ali prijateljstev? Prijateljstev. 
Kakšno je razmerje med obema? Pri prijateljstvu gre za tesnejše odnose. 
Kaj ima deček, česar povodni mož nima? Družino - tesne medosebne vezi. 
Kaj ima povodni mož, česar deček nima? Materialno bogastvo. 
Narišem preglednico.  
Kakšno je življenje, ko nekaj imaš in drugega 
nimaš? 

Učenci dajejo predloge. 

Izpolnjujem preglednico.  
 

VPETOST V DOBRE IN 
TESNE MEDČLOVEŠKE 

ODNOSE 

MATERIALNA 
PRESKRBLJENOST 

VPLIV NA KAKOVOST 
BIVANJA 

× × osamljenost, pomanjkanje 
✔ × skrb, pomanjkanje 

× ✔ osamljenost 

✔ ✔ zadovoljstvo 
 

Ali vas stvari, ki jih dobite, razveselijo?  
Ali zgolj zagotovljene materialne dobrine 
naredijo življenje dobro? 

 

Deček se med bogastvom in odnosi, odloči 
za odnose. Mislite, da je dobro izbral? 

 

Ali poleg dobrih in tesnih medčloveških 
odnosov potrebujemo še kaj drugega? Ali je 
to dovolj? 

 

Kakšna je potemtakem pot k dobremu 
življenju? 

 

Kako bi opisali dobro življenje?  
 

Gradivo pripravil Janez Ciperle 


