
JESEN, ŠE LEPŠA KOT VSAKA DOSLEJ 

 

Poletje se je bližalo h koncu. Vreme nam je pokazalo, da se bliža jesen. Vse krajši dnevi in 

hladnejša jutra so med nas priklicala tetko Jesen. Prišla je. Odeta v vso svojo lepoto se je 

prikazala na naših vratih. Bila je še lepša, kot se je spomnimo, in odeta v še lepše barve, ki so 

v našem spominu od lani že zbledele. Listki, odeti v pisane srajčke, so jo spremljali in jo 

naredili popolno. Ker vse to še ni bilo dovolj, nas je s svojim obiskom razveselil še škrat 

Bradač. V prvih jesenskih dneh ga je pot zanesla k nam, saj je slišal zgodbo o prečudoviti 

tetki Jeseni, ki se je oglasila v našem vrtcu. Tako je bila lepa, da je hotel kar ostati. Zaspal je, 

nakar so ga zbudili otroci. Povedal jim je, da ga je tetka Jesen s svojo lepoto očarala kot vsako 

leto doslej. Povedal jim je tudi, da se veseli novega letnega časa in vsega, kar spada k njemu. 

Ugotovil je, da nam je tetka Jesen vsem prinesla darilo – darove, ki jih lahko najdemo v 

naravi. Otroci so obnovili znanje o različnih jesenskih plodovih in pogovor s škratom 

Bradačem bi lahko trajal še ure in ure, če se škratku ne bi mudilo nazaj v gozd, kjer so ga 

čakale živali, njegove prijateljice. Spretne vzgojiteljice so si zaželele, da spomin na škrata 

Bradača ostane iz dneva v dan enako svež in zato so ustvarile njemu podobno lutko, ki otroke 

vsako jutro sprejme in jih  pozdravi s prijaznim nasmehom. Otroci z navdušenjem govorijo o 

škratku, ki nas obišče, in če se odpravite v gozd, ga morda srečate tudi vi. Verjamemo, da 

vam bo zagotovo znal povedati kakšno zgodbo, ki se je pripetila v gozdu. Če ga srečate pa mu 

le povejte, da ga otroci iz vrtca Kidričevo lepo pozdravljajo in ga imajo neizmerno radi. 
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