
USTVARJANJE

S  PRIJATELJI

Pobarvanke in miselne naloge za otroke



ZGODBICA O MALEM SLONČKU

V veliki afriški puščavi je s svojo družino živel mali slonček. Imel je resnično veliko 
družino. Čeprav je imel svoje najbližje zelo rad, pa si je želel, da bi včasih le lahko bil 
sam. Nikoli ni bil sam, le kako bi bilo, če okoli njega ne bi bil vedno direndaj. Mali 
slonček si je tako nekega dne resnično močno želel, da bi bil sam. Sam v svoji senci, v 
kateri bi malo poležaval in sam v tišini, v kateri bi lahko užival. In tako je odšel.

Mali slonček pa je ob tem pozabil, da v veliki afriški stepi ni prav veliko sence. In da 
je senco resnično težko najti. In tako je hodil in hodil, korakal in taval. In po dolgem 
iskanju jo je le našel. Največjo senco, ki jo je kdaj videl in to pod najlepšim drevesom 
kar ga je moč najti v pustem svetu stepe! Mali slonček se je sence tako razveselil, da 
je urno odkorakal proti njej, se udobno namestil in užival v miru, tišini in samoti. 
Vendar pa je kaj hitro postal nemiren. Bilo je namreč preveč mirno, preveč tiho in 
preveč samotno. Ne glede na to, v katero stran se je slonček obrnil, napenjal ušesa in 
oči, ni ničesar slišal ali videl. Nikjer ni bilo mamice in očka, bratcev in sestric, nikjer 
ni bilo slončkove velike družine. Mali slonček je postal prestrašen in brž zdirjal 
nazaj po poti, proti domu in svoji družini. Vendar, kamorkoli se je obrnil, kamorkoli 
je pogledal, vse je bilo videti enako. Mali slonček je žalostno ugotovil, da se ne 
spomni, iz katere smeri je prišel, da ne ve kam se mora vrniti in da se je očitno

Vendar je zakorakal naprej, odločen, da najde svoje najbližje. In tako je hodil, 
korakal in taval ter iskal svojo družino. Želel si je hrupa, direndaja in bližine, ki ga je 
včasih tako motila. Mali slonček je več dni hodil, več dni korakal, več dni taval in 
iskal. In kar naenkrat jo je zagledal - naravnost pred njim je bila – njegova velika 
slonja družina! In prav vsi so iskali in klicali malega slončka. Ko je mali slonček to 
videl in slišal, se je tako razveselil, da je tekel in klical in klical in tekel, dokler ni 
pritekel k svojim najbližjim. Od veselja, sreče in olajšanja je malemu slončku igralo 
veliko srce. In od tega dne se mali slonček nikoli več ne loči od svoje slonje družine.
Imeti ob sebi družino, je največ, kar si mali slonček od takrat naprej želi.

izgubil.

Odšel je poiskati svoj kotiček v senci.



POIŠČI PRAVO POT, DA BO SLONČEK PRIŠEL DO
SVOJE SLONJE DRUŽINE.





POZIMI SE NAJBOLJ VESELIMO UŽIVANJA
NA SNEGU IN OBDAROVANJA.



POMLAD PRINAŠA TOPLEJŠE VREME IN
MNOŽICO OPRAVIL NA PROSTEM.







POLETI JE ČAS ZA POČITNICE
IN UŽIVANJE NA MORJU. 





JESENI SE LISTJE OBARVA V ČUDOVITE BARVE,
NATO PA V VETRU POPLESUJE DO TAL.



NAJDI TRI RAZLIKE MED SLIKAMA.



NAJDI TRI RAZLIKE MED SLIKAMA.



POVEŽI PIKICE



POVEŽI PIKICE



ČIM BOLJ NATANČNO PRERIŠI SLIKO KVADRATEK
ZA KVADRATKOM.



ČIM BOLJ NATANČNO PRERIŠI SLIKO KVADRATEK
ZA KVADRATKOM.



ČIM BOLJ NATANČNO PRERIŠI SLIKO KVADRATEK
ZA KVADRATKOM.



ČIM BOLJ NATANČNO PRERIŠI SLIKO KVADRATEK
ZA KVADRATKOM.



SLON

DINOZAVER

PLAMENEC

ŠTORKLJA

ŽIRAFA

POVEŽI ŽIVAL IN NJENO IME



5 - PET

2 - DVE

4 - ŠTIRI

3 - TRI

1 - ENA

POIŠČI IN POVEŽI USTREZNO ŠTEVILKO



POVEŽI ŽIVALI IN NJIHOVE SENCE.



POIŠČI PRAVO POT, DA BO ŠTORKLJA PRIŠLA DO
DARILA.



roka za vse vaše začetke 080 28 81

Brezplačna številka

www.babycenter.si


