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NA SPREHODU Z BRALNIM ŠKRATOM... 

Pozdravljeni ! 

Škrat Bor je pravkar obudil spomin na zgodbo o velikonočnem zajčku.  

Ob nalogah ste se lahko tudi vi pozabavali in razmišljali o tem, kako se je sivi zajec svojih 

dolžnosti velikonočnega zajca lotil in kaj je najprej storil ter tako napisali čisto svojo 

zgodbico. Seveda ste si lahko dali duška pri risanju, barvanju našega dolgouhega junaka. 

Kaj pa počneta sedaj medved Jaka in škrat Bor? Pokukajmo k njima… 

 

»Čudovita pravljica, kot nalašč za te praznične dni!« je bil ves navdušen medved Jaka. 

»Se mi je zdelo, da ti bo všeč! Sploh pa, ker zopet nastopa v glavni vlogi medved.« je nadaljeval 

škrat.  

»Saj, medvedje smo v pravljicah zelo pomembni liki,« je bil ponosen kosmatinec. 

»Joj, midva sva tako padla v pravljice, da se že dani! Še dobro, da si ti odspal zimsko spanje in 

ne potrebuješ spanja, jaz pa tudi zlahka prebedim kakšno noč ob razburljivih  zgodbah!« se je 

začudil bralni škrat. 

»Ja, ampak jaz sem še lačen! Pojedla sva ves med, ki sem ga prinesel. Veš kaj, grem jaz še po 

malo medu za najin zajtrk,« se je odločil dobrosrčni medved. 
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»Prav, jaz pa skočim do potoka! Tako sem žejen! To pripovedovanje te pusti suhih ust,« je 

sklenil škrat Bor. 

» Se dobiva potem tukaj in mi poveš še kakšno zgodbico?« je vprašal največji prebivalec gozda 

– kosmatinec Jaka. 

»Prav, z veseljem!« .  

Prijatelja sta se poslovila in si obljubila, da se čimprej vrneta in nadaljujeta s pripovedovanjem. 

Škrat Bor je tekel kar so ga nesle noge do potoka, da bi se odžejal. Od pripovedovanja so se 

mu usta čisto osušila. Prihitel je do potoka, šel na kolena in z obema rokama v dlani zajel čiste 

vode. Dvignil si jo je k ustom in hlastno pil v dolgih požirkih.  

»Oh, kako sem bil žejen! Ja, poglej, poglej, saj to je ribica! Zlata ribica?! Saj ne morem verjeti, 

v tem potoku že celo večnost nisem videl nobene ribe. Oh, če bi bila kot iz pravljice, bi mi lahko 

izpolnila celo kakšno željo!« se je zasmejal škrat. »Ampak, kaj bi si pa zaželel?« je razmišljal na 

glas. »No, najbrž bi si zaželel, čim več zgodb Ja, zagotovo bi prosil zlato ribico, da bi našel na 

mojem potepanju čim več zgodb!«  

 »Me prav zanima, ali medved Jaka pozna pravljico o zlati ribici? Ko se danes vidiva, ga moram 

vprašati!«  
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KAKO STE PRISLUHNILI BRALNEMU ŠKRATU BORU? 

MLAJŠI RADOVEDNEŽI (1. - 3. RAZ.)     

1.) Kako si sledil bralnemu škratu? Pravilno obkroži. 

Škrat bor je videl v potoku: 

a) POSTRV 

b) ZLATO RIBICO 

c) POTOČNEGA RAKA 

 

2.) Če bi ti videl zlato ribico, kaj bi si zaželel? Nariši. 

 

 

 

 

 

STAREJŠI RADOVEDNEŽI (4.- 6. RAZ.) 

1.) Kaj bi si zaželel, če bi srečal zlato ribico? Nadaljuj. 

Srečal sem zlato ribico in … 

 

 

 

 

Ostanite zdravi in zvedavi! 

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

 

 


