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NA SPREHODU Z BRALNIM ŠKRATOM... 

Pozdravljeni škratovi poslušalci! 

Škrat Bor in medved Jaka sta na varnem, toplem in si pripovedujeta, kaj rada počneta v 

prostem času in katere zgodbe o medvedih, torej medvedje zgodbe,  poznata.  

V nalogah ste se pozabavali in iskali naslove medvedjih pravljic, barvali, risali in pisali o 

medvedu. 

Kaj pa počneta sedaj naša dva prijatelja? Ali sta zaspala? Ali še izbirata zgodbo? 

Čas je, da pokukamo k njima… 

 

»No, ali že veš, katero zgodbo, si želiš slišati?« je zanimalo škrata. »Joj, saj to je pa težka izbira!« 

je bil v precepu medved Jaka. »Ampak, ali poznaš tudi kakšno pesem o medvedih? Jaz sem se 

spomnil te, saj jo verjetno tudi ti poznaš…No, takole gre:  

Kakšni so medvedki, očka, 

so res sladkosnedi? 

No, povejte, dragi očka,                          

Kakšni so medvedi? 

In povejte, dragi očka, 

Kakšni so medvedki? 
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So res majhni kakor mucke, 

So li sladkosnedki? 

Če ste videli zares jih,  

Bi jih s sabo pripeljali, 

In z medvedki majhnimi 

Mi bi se igrali. 

 (Kosovel, 1983) 

»Ja, res ta je prelepa!« se je strinjal škrat. »Ampak ta pesnik je napisal zelo veliko pesmi, 

večinoma je pisal za odrasle in te pesmi so otožnejše, kar zahtevne. Imel pa je  zelo rad otroke 

in zanje je pisal veselejše pesmi, v katerih so velikokrat glavni junaki prav živali. Na žalost je 

umrl na vrhu svojega ustvarjanja, star komaj 22 let,« je zaključil naš bralni molj Bor. 

»Joj, ti pa res veliko veš!« se je začudil kosmatinec. 

»Ja, no, nekaj pa že,« je bil skromen škrat. »Ampak sedaj ti bom povedal zgodbo, v kateri bo 

nekaj narobe. Ti boš pa uganil, kje je napaka. Si za igrico?« je bil pripravljen bralni navdušenec. 

»Prav, super! Pripravljen sem,« je bil navdušen Jaka. 

 »No, poglejva…Aha, tako bi bilo najboljše…,« je začel bralni škrat 
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KAKO STE PRISLUHNILI BRALNEMU ŠKRATU BORU? 

MLAJŠI RADOVEDNEŽI (1. - 3. RAZ.)     

1.) Škrat je izgubil nekaj besed v pesmici. Poskusi jih poiskati med besedami na desni 

strani. 

KAKŠNI SO MEDVEDKI,________,                                                                            IGRALI 

SO RES SLADKOSNEDI?                                                                                        OČKA 

NO, POVEJTE, DRAGI OČKA,                                                                           MEDVEDKI 

KAKŠNI SO__________________? 

IN POVEJTE, DRAGI OČKA, 

KAKŠNI SO________________?                                                                       MEDVEDI 

SO RES MAJHNI KAKOR______________, 

SO LI SLADKOSNEDKI?                                                                                        MUCKE 

ČE STE ______________ZARES JIH,  

BI JIH S SABO PRIPELJALI,                                                                               MAJHNIMI 

IN Z MEDVEDKI _________________ 

MI BI SE____________________.                                                                     VIDELI 

(Kosovel, 1983) 

 

2.) Ali poznaš naslov pesmice? 

NASLOV PESMICE JE______________________   _________________________________ . 
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STAREJŠI RADOVEDNEŽI (4.- 6. RAZ.) 

1.) Kdo je pesnik, ki ga je omenil škrat Bor? V pomoč ti je lahko spodnja fotografija. 

 

2.) Kaj veš o njem? 

 

 

3.) Katera njegova dela še poznaš? 

? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ostanite zdravi in zvedavi! 

Škratu pa bomo sledili kmalu naprej…                               Pripravila: Lara Tavčar, knjižničarka 

 


