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Pozdravljeni po prvomajskih počitnicah. Upam, da ste jih preživeli lepo, se igrali, 

spočili in se sploh imeli čudovito. Zdaj že veste, kaj vam bom na začetku sporočila: 

Pazite nase, redno in natančno si umivajte roke, predvsem pa se družite samo z 

najbližjimi.  

Desa Muck še vedno bere svoje pravljice. Ima vedno več poslušalcev. Spremljajo jo 

mladi in stari, saj je zelo zanimiva in duhovita.  

Za lepši začetek dneva,  lahko še vedno, vsako jutro spremljate pisateljico DESO 

MÜCK, na njeni FB strani, Jutro začne s pozdravom "dobr jutrč", potem pa nadaljuje 

s pripovedovanjem pravljice. Zanimivo je. Če želiš, pokukaj na tej povezavi: 

https://www.facebook.com/MuckBlazina/ 

Za pomoč prosi odrasle ali starejšega brata ali sestro, če ju imaš. 

 

Mi pa se bomo ta teden posvetili prečudoviti pomladi. Preberi naslednjo 

pravljico: 

MEDVEDEK IN POMLADNA VILA 

Medvedek Godrnjavček se je zbudil prej, kot je prišla v deželo pomlad. Poln 

pričakovanja je stekel iz brloga, da bi videl pomlad, o kateri mu je pripovedovala 

mamica. Res, da jo je enkrat že videl, a takrat je bil še majhen in se je ni spomnil 

prav dobro.  

Toda ko je stopil na jaso, mu je na obraz leglo razočaranje. Začel je godrnjati: »Kje je 

pomlad, o kateri mi je pripovedovala mamica? Dan je siv in pust. Kje je zlati sonček? 

Kje se skriva? Veje so gole, sama puščoba. Nobenih dišečih rožic. Žalost in 

nobenega veselja.« Medvedek Godrnjavček bi godrnjal še naprej, če tisti hip ne bi 

priletela Pomladna vila. Imela je dolge, zlate lase. Oblečena je bila v živo pisano 

obleko. Medvedek jo je začudeno pogledal in se vznemiril. Nikoli še ni videl lepšega 

bitja. Pomladna vila mu je rekla: »Pomeri se! Kaj godrnjaš? Ali veš, da si me 

presenetil in prehitel? Moral bi še spati.« »Saj sem hotel še spati, a sem se zbudil od 

veselega razburjenja, da bi videl pomlad,« ji je odgovoril medvedek. Dobra Pomladna 

vila ga je milo pogledala in dejala: »Mislim, da bo najbolje, da se še malo 

zadremuckaš, jaz pa bom medtem poletela do sončka in ga prosila, naj sije bolj toplo, 

https://www.facebook.com/MuckBlazina/


da bo prebudil naravo. Natresla bom cvetje in drevje odela v brstiče.« »Velja, vrnil se 

bom v brlog in še malo zadremal,« se je strinjal Godrnjavček.  

Poslovil se je od pomladne vile, odhlačal nazaj v brlog in zaspal. Ko se je zbudil v beli 

dan, ni mogel skriti navdušenja nad čudovito naravo. Jasa je bila pokrita z mehko 

zeleno travo, med njo pa so se šopirile pisane rožice. Čebelice in metuljčki so letali s 

cveta na cvet. Drevesa okoli jase so bila odeta v brste. Na njih so žvrgolele ptičke. 

Lepo vreme in čudovita narava sta priklicala nasmeh na medvedkova lica. Postal je 

dobre volje. Mehka zelena trava ga je požgečkala po podplatih. Dvignil je sprednje 

tačke, se zavrtel in zaspal. Od sreče je zaklical: »Juuheej!« Res je bil vesel pomladi 

in najraje bi objel ves svet. 

Pravljico lahko tudi poslušaš: 

https://www.youtube.com/watch?v=JFq7AJiEZwU 

Vem, da smo omejeni z gibanjem. Vendar bi želela, da z opazovanjem začutiš 

pomlad. Uporabi vsa svoja čutila.  

RAZMISLI IN SE POGOVORI S STARŠI: 

 Kaj slišiš?  

 Ali je toplo ali mrzlo?  

 Kakšno je vreme?  

 Ali kaj vohaš? ( naj vonjajo cvetlice na travniku)  

 Kakšno je drevo, trava, gozd?  

 Ali so na drevesih listi, POPKI (stranski poganjki)?  

 Ali opaziš kakšno žival na travi?  

 Kakšna je zemlja, je mrzla, vlažna,....? 

USTVARJAJ: 

 Lahko si narediš naglavna ušesa za medvedka. Nekdo v družini se preobleče 

v pomlad in pravljico zaigrata. Dodaš lahko tudi svoj pogovor s pomladno vilo. 

 Lahko izdelaš medvedka (glej spodnje slike), ga nalepiš na palčko in zaigraš 

igrico. 

  
 

https://www.youtube.com/watch?v=JFq7AJiEZwU


  

 



 

 

 

 

 

 Pravljico lahko tudi narišeš, slikaš in pošlješ na mail:  

aatelsek@gmail.com 

Vesela bom tvojih risbic! 

Pa ne pozabi: VMES LAHKO MALO TELOVADIŠ, SE RAZGIBAŠ, KAJ ZAPOJEŠ... 

En sončen, topel pomladni pozdrav ti pošilja učiteljica Ana Atelšek. 


