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Danes sem pa tako dobre volje! Tako zelo dobre volje, da moram to deliti tudi z vami.

Ne vem, če ste opazili, ampak meni se zdi, da že trka na vrata.
Mhm. Čisto zares imam en tak prijetno prijazen občutek, da prihaja k nam. 
Počasi, ampak zanesljivo. Vi niste prepričani?! Pa ste pogledali skozi okno? 

Ste tekli čez travnik? Ste prisluhnili vetru? Ne še?
 

O, jaz pa sem. In kaj sem videl? Videl sem, da na drevesih že brstijo popki. Taki majhni,
ljubki svetlozeleni popki, ki bodo vsak čas postali čisto pravi drevesni listki. In videl sem,

kako se prebujajo prve cvetlice, drobne marjetice in žametne vijolice. 
O ja, tudi živorumene trobentice sem že videl in jih prosil, 

da mi zapiskajo svojo veselo melodijo. 
 

Kaj? Vi ne verjamete, da trobentice to znajo? To pa vendarle morate poskusiti. Saj veste,
kako gre? Najdete najlepšo in najbolj cvetočo trobentico in pihnete nanjo, kot bi hoteli

napihniti balonček. Pffff. Tako ja. In potem bo trobentica zapela. 
In veste, kdo bo še zapel? Moji prijatelji ptički. 

Tudi zaradi njihovega čudovitega žvrgolenja vem, da zares prihaja. 
 

Kaj pravite? Da govorim zmedeno? Jaz, Gingo, zmeden? 
Lepo vas prosim. Zelen, ne pa zmeden!

Kaaj? Ne razumete, o čem govorim? Ne veste, kdo prihaja???
Pomlad, vendar. Sončna, svetla, pisana pomlad prihaja! Zato brstijo veje, zato se

prebujajo travniki, zato cvetijo rože in zato tako zaljubljeno prepevajo ptički!
Kaj se pa smejete? Kaj se pa hihitate? Aha, že razumem. 

Zaljubljenost vam je zabavna. O ja, saj je res. Pa ne samo zabavna. 
Zaljubljenost je nežna in prisrčna, kakor pomlad. 

 
Zato se kar smejte, pa malo zaplešite in zapojte in čisto vsem, ki jih imate radi, to tudi
povejte.  Ja, seveda, dragi moji mali in veliki prijatelji, tudi Gingo vas ima zelo zelo rad.
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Zvočno pravljico lahko poslušate na YouTube kanalu: GingoTalk



NAJDI SENCO
NAVODILO:  Najdi pravo senco cvetlice in poveži.
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ZELENA

RDEČA

RUMENA

MODRA

RJAVA

POVEŽI BARVE
NAVODILO:  Poveži barvo z besedo. Obkroži tiste barve, ki so

omenjene v zvočni pravljici "Gingo in pomlad. "
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