Zvočna pravljica:
GINGO IN JESEN
Avtorica: Dragica Šteh

Gingo, heeej, hej, Gingo, kje pa si? No, kje si, ti mali, zeleni navihanec?
Smeh. Heeej. Tukaj sem! Igram se s pisanim jesenskim listjem, lovim sončne žarke,
nabiram gobe in se sladkam z dobrotami domačega vrta.
Kaj pa vi počnete, dragi prijatelji?
***
Mhm. Aha. Kako zanimivo.
Torej hodite v vrtec in se zabavate s svojimi prijatelji. Fino.
Pa tudi v šolo hodite in se pridno učite. Odlično.
Kaaaj? Obiskujete tudi glasbeno šolo in trenirate vse mogoče športe?!
Vi ste res vsestranski! Zelo, zelo sem navdušen.
Veste, kdo je tudi zelo zelo vsestranski?
Narava, ki nas obdaja. Mar ni res tako?
A se spomnite, kako se je spomladi odela v vse mogoče odtenke zelene?
Pa kako nežno je dišala. Po cvetlicah in svežem zraku.
A se spomnite, kako lepa je narava poleti? Široko modro nebo in neskončno sinje morje.
Ooo … in počitnice … in prosti čas.
In zdaj, jeseni … jeseni je narava še bolj pisana in skrivnostna. Počasi se odpravlja k
počitku in zato je še toliko bolj radodarna.
Povejte mi, dragi prijatelji, ste se letos že najedli sladkih jabolk in hrušk in grozdja?
Ste že nabrali kostanj? Ooo, jaz sem ga nabral veliko, veliko! Najprej se bom z njim igral,
potem pa ga bom spekel in vsega pojedel! O, kako je lepa jesen!
In potem … Potem pride zima. Dolgi večeri in topla odeja. In knjiga in čaj in … in same
prijazne, praznične stvari.
Narava je … Narava je pravzaprav eno veliko čudovito darilo.
Takšno, ki se ga nikoli ne naveličaš.
Takšno, ki te vedno znova preseneti, navduši in osreči.
A gremo ven, prijatelji? Pojdimo. Občudujmo svet, ki je okrog nas. Spoštujmo vse, kar nas
obdaja. In uživajmo v bogastvu, ki nam je podarjeno. Pridite!
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JESEN
NAVODILO: Dobro poglej slike in obkroži vse tiste,
ki te spominjajo na jesen. Besede tudi zapiši!
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