
 

 

PRAVLJIČNA ŠKATLA 

 

  Otroci vrtca Kidričevo smo z velikim veseljem sodelovali v 

edinstvenem projektu  LAHKONOČNICE, ki skozi otroške pravljice 

povezuje vse generacije. 

   Pravljična škatla, ki je našla pot do našega vrtca, je skrivala 

recept za ustvarjanje pravljic in čisto svojo pravljico so po 

enostavnem receptu ustvarili tudi otroci iz skupine Delfini. Ob 

prevzemu škatle smo radovedno pogledali vanjo in našli tri glavne 

sestavine, ki so bile navdih za našo pravljico. Dodali smo veliko pest 

otroškega navdušenja, zvrhano žlico domišljije, ščepec čarobnega 

prahu in vse to dobro premešali. Ustvarili smo domišljijsko pravljico 

z naslovom Vesoljska dogodivščina.    

Podarjene pravljične sestavine( zvonček, vesoljec v letalu in zgaga) 

smo obdržali v vrtcu ter jih nadomestili z novimi, ki so odpotovale k 

otrokom v enega izmed vrtcev v Sloveniji.  

 

 



VESOLJSKA DOGODIVŠČINA 

(zgodbica) 

 

    Mali vesoljček je hodil po luni in je zagledal raketo. Skočil je vanjo ter se 

odpeljal na drugi planet. Raketa je letela in poletela okoli zemlje. Ko je zvonček 

zazvonil, je padla. Padla je v črno luknjo. V črni luknji je bila doma zgaga, ki je 

zelo rada razmetavala. Zgaga in vesoljček sta se začela borit. Zgaga je hotela 

zavreči v vesoljca stol, vendar ji ni uspelo. Vesoljec se je umaknil in pobegnil na 

Luno ter jo hotel uničiti. Naenkrat si je premislil in se odpravil raje na Zemljo. 

Tam se je igral z otroci. Na Zemljo so prišle tudi zgage, ki pa se z otroci niso igrale, 

ampak so razmetavale. Igrače, knjige in stole so metale naokrog, koše s smetmi so 

razsipavale po tleh, prevračale so avtomobile in tovornjake, uničevale so naravo. 

Prišla je policija in zgage odpeljala v zapor. Tam so bile kače, ki so se zavile okrog 

njihovega telesa in jih želele pičit. Prijazen vesoljec je prišel nagajivo zgago rešit. 

Odklenil je kletko in  ji pomagal oditi ven. Vesoljec je bil zelo spreten in je ključ 

ukradel policistu, da je lahko kletko odklenil. Zvonček, ki je ostal v črni luknji, pa 

je zvonil, zvonil, zvonil in klical zgago ter vesoljčka, naj se vrneta k njemu. In jih 

je priklical. Odpeljala sta se z vesoljsko ladjo in zapustila planet Zemlja. Ko sta 

odšla, je postalo na Zemlji spet vse v redu. Nič razmetano, lepo urejeno, čisto in 

tega so bili najbolj veseli ljudje, živali in rožice. 
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