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PALČEK ZELENJAVČEK

Bobek je bil fantič in pol. Imel je rdeča lička in lučke v očeh, in zato mu je
mamica rekla » moj sonček«. In smejal se je tako, da je vsakogar, ki ga je slišal,
pri priči minila slaba volja. Le eno napako je imel: - nikoli – ni jedel zelenjave;
niti poskusiti je ni maral. Ko mu je mamica ponudila špinačo, se je cmeril: »Ne
maram špinače! Raje bi hrenovko. In da ne bi umrl od lakote, mu je mama
postregla s hrenovko. Čez kakšen dan ali dva mu je babica skuhala korenčkovo
juho; spet se je začel kisati: »Ne maram korenja! Hočem ocvrt krompirček z
majonezo!« In ko sta šla z očkom v nedeljo na izlet in je očka v gostilni naročil
fižol in kislo zelje, se je spet zmrdoval: »Rajši bi pico! Pica je najboljša jed na
svetu!«
Po taki hrani se je Bobek čudno spremenil. Rdečica na ličkih je zbledela, lučke v
očeh so ugasnile in ker ga je v trebuščku večkrat neprijetno ščipalo, se je le še
redkokdaj smehljal. Nič več ni bil fantič in pol, saj je bil večkrat siten in slabe
volje.
Nekega večera, ko je Bobek ležal v postelji in čakal na spanec je nekaj
poropotalo po šipi. Na okenski polici je stal čuden možic in skozi priprto okno
klical Bobka:
»Zdravo Bobek! Nič me začudeno ne glej in ne misli, da sanjaš! To sem jaz,
palček Zelenjavček z vašega vrta. Že dolgo te poznam in rad bi, da bi bila
prijatelja. Si za to?"
Seveda je bil Bobek za to.
»To morava proslaviti!« je rekel palček. »Nocoj imam zabavo. Vsi bomo zapeli
in zaplesali. Greš z mano?«
»Pa še kako rad!«, je zaklical Bobek in odšel na vrt.
Na vrtu je bilo vse živo. V zraku so plesale kresnice in svetile v temo, okrog
palčka in Bobka so se drenjale zelenjave vseh vrst in ju glasno pozdravljale.
»Mir! Tišina!« je zaklical palček Zelenjavček.« Predstavljam vam prijatelja
Bobka, ki je zelo v redu fant, le eno napako ima: nobene zelenjave ne mara.«
Joj, kakšen vrišč je nastal! »Zakaj pa ne? Zakaj nas ne maraš?« so kričale vse
hkrati: špinača in solata, korenje, fižol, petršilj in še marsikdo.
Bobek se je odkašljal in pojasnil:
»Zato, ker so špinača, zelje, solate, tako čudno zelene, korenje rumeno,
paradižnik, pesa tako rdeča…

Hu, kako je bila pesa užaljena! Z napetim rdečim trebuščkom, na tankem repu
je zaplesala okrog Bobka in zapela: »Pesa pobarva ti lica bleda!«
Potem je prikorakalo korenje: «Rumeno korenje v očeh vžge veselje!«
Za korenjem so prikorakale zeljne glave in klicale: »Zelje vse strupe odpelje!«
Bobek je nekaj časa poslušal in se čudil, a prav kmalu je tudi on zaplesal in zapel
z njimi: »Špinača moč ti vrača!...«
Bila je zabava, kakšne Bobek še ni doživel. Dolgo v noč je rajal in se veselil, vse
dokler ni omagal in ga je palček Zelenjavček pospremil do postelje.
Zjutraj se je zbudil čil in dobre volje. Lahko si mislite, kako se je mama čudila, ko
je rekel:« Da bi za zajtrk rad korenčkov sok in kos črnega kruha s papriko.« Za
kosilo je pojedel zvrhan krožnik zelenjavne juhe.
Odslej ga palček Zelenjavček večkrat obišče in takrat vselej zapojeta pesem o
zelenjavi. Pa jo zapojte še vi!

Po prebrani pravljici lahko z otrokom nadaljujete naslednje dejavnosti:
1. Skupaj z otrokom obnovite vsebino pravljice: otroku postavljate
vprašanja ( Kaj palček Zelenjavček ni imel rad?...). Lahko , pa otrok
postavlja vprašanja, pa vi odgovarjate.
Otroka spodbudite, da po svoji želji sam zaključi vsebino pravljice.
(pustite mu lastni domišljijo)
2. Otrok naj vsebino pravljice podoživlja v risanju, slikanju…
3. Poiščite različne reklame kjer otrok izrezuje zdravo in nezdravo
prehrano vse izrezano zalepi in izdela plakat. Ob plakatu se lahko
pogovarjate, kjer ima otrok možnost, da sam opisuje kaj vse je izrezal.
4. Otroka povabite, da vam pomaga pri sejanju, če imate možnost naj si
sam uredi košček vrta ( lahko tudi v lončke). Vse kar boste posejali,
posadili si otrok označi ( sam nariše kaj je posadil). Otrok za svoj vrt
skrbi zaliva, skupaj opazujeta…
5. Lahko, pa vam otrok pomaga pri pripravi jedi mogoče izberete
zelenjavo, ki je otrok ne mara in jo skupaj pripravita.
Želim vam veliko domišljije in zabave pri ustvarjanju!

