
Vsi vi že zelo veliko veste o tej bolezni, ki trenutno razhaja po svetu – KORONAVIRUSU.  

Zato se bomo tudi mi posvetili čisto posebni pravljici, pravljici z naslovom Pravljica o 
Koronavirusu. Pravljico sva za vas našli na spletu (pod sliko je naveden vir), malo sva jo priredili. 

🙂 

1. Najprej predlagava, da pravljico preberete skupaj s starši (malo berete vi,  malo 
starši). OPA, TUDI STAREJŠI UČENCI JO PREBERITE, seveda si jo vi preberite sami. 

🙂 

Pravljica o Koronavirusu 

Nekje sredi velikega mesta se je rodil majhen virus – imenujemo ga Koronavirus. Tako je 
majhen, da ga s prostim očesom ne moremo videti, ne moremo ga prijeti, lahko pa zaradi 
njega zbolimo. 

Koronavirus je stkal svoj načrt. Selil se bo med otroci, starši, dedki, babicami in vsemi, ki so 
nam blizu, zato da bi jim nagajal in bi zaradi njega zboleli. Tako je pretkan, da se mu uspe v 
človeka skriti tudi za dva tedna in šele nato pokaže svoje »zobe«. Grize nosek in pljuča. Zato 
kihamo, smrkamo in imamo vročino. 

Če je virus dovolj poreden lahko pristanemo tudi v bolnišnici, kjer ljudem prijazni zdravniki 
in medicinske sestre pomagajo.  

 

Vir: prirejeno po : https://minirokice.si/pravljica-o-koronavirusu/, dostopno 26.3.2020. 

Poredni virus je samo virus, ki brez človeka ne more preživeti. S kihanjem in kašljanjem se 
širi in išče nov dom. Virus lahko premagamo na čisto enostaven način – izognemo se igranju 
z drugimi otroci, obiskom in trgovinam. Koronavirus se boji tudi tople vode in čistoče.  

Otrok, njihovih bratcev, sestric, mamic in očkov se bo virus izognil, če si bodo torej redno in 
pridno umivali rokice, se izogibali drugim in nekaj časa preživeli doma. Tudi tvoji prijatelji in 
sorodniki so se odločili, da se bodo borili proti zlobnemu virusu. V vrtcu sedaj ni nikogar, 
šole so prazne in sorodniki so doma.   

 

https://minirokice.si/pravljica-o-koronavirusu/


ZATO SI TEMELJITO UMIVAJ ROKE IN POSKRBI, DA NE BOŠ KAŠLJAL V DRUGE LJUDI! 

KAŠLJAJ IN KIHAJ V ROBČEK ALI V ZGORNJI DEL ROKAVA 

PREDVSEM PA OSTANI DOMA IN OSTANI ZDRAV 

 

2. Po prebrani pravljici, pa kar v domači zvezek ali pa na list papirja narišite KAJ VAM 
PRAVLJICA SPOROČA. 

3. Kdor želi, pa lahko zapiše tudi pismo Koronavirusu, v katerem mu sporoči svoje  misli 
in občutke. 

4. P.S: Če boste karkoli ustvarili, bi bili zopet zelo veseli  vaših fotografij – hvala že vnaprej. 

 

Najina e-naslova: 

- mateja.hladen@dos-prosenjakovci.si 

- bronja.sabotin@dos-prosenjakovci.si 

 

Ostanite DOMA - ostanite ZDRAVI in bodite USTVARJALNI.  

 

                                                                                                                   Vaši knjižničarki 
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