
  V ŠKRATOVI DEŽELI   

 

Ali ste že kdaj srečali škrata? Jaz sem ga. Nekoč sem med nabiranjem gob 

zaslišala, da nekdo žvižga. Pod praprotom je na gobi sedel škrat. Požmrknil 

mi je in rekel: » Pridi in sedi k meni.« Opogumila sem se in prisedla.  

Bil je velik 15 centimetrov. Povedal mi je, da je gozdni škrat in da mu je 

dolgčas, ter pogreša svoje bratrance in sestrične. Ali ste vedeli, da se škrati 

delijo glede na življenjski prostor. Bratrance in sestrične ima v gorah, to so 

gorski škrati, pod zemljo, to so podzemski škrati. Tisti, ki živijo v naših hišah 

so hišni škrati in tisti, ki živijo na vrtu so vrtni škrati. Škrati dočakajo do 

500 let in so zeloooo močni. Močnejši so od nas ljudi. Zelo dobro vidijo, slišijo, 

vonjajo… znajo celo napovedati vreme in se naredijo nevidne, zato jih zelo 

redko vidimo. 

Škrati so dobri in radi pomagajo ljudem in živalim, zato sem se spomnila na 

pesmico En krat je bil en majhen škrat in jo začela prepevati škratu. Naučite 

se jo še vi. 

 

UMETNOST 

 

ENKRAT JE BIL EN ŠKRAT (Lenčka Kupper) 

Enkrat, enkrat, enkrat je bil en majhen škrat. 

Enkrat, enkrat, enkrat je bil en škrat. 

Imel je dolgo bradico, vsa siva je bila. 

Na hrbtu nosil krošnjico, v njej polno zlata. 

Enkrat, enkrat,… 

Pomagal rad je vsem ljudem, ki dobri so bili. 

Hudobneže preziral je, za njih  imel oči. 

Enkrat, enkrat,… 

Ti praviš, da ga ni bilo, dokazov, res še ni. 

V pravljici še živel bo, zato zapojmo vsi.  

Enkrat, enkrat… 

 

(najdete jo tudi na https://www.youtube.com/watch?v=OoAQeCo9F_0  v izvedbi Romane Krajnčan) 



 

Škrat je zaploskal od veselja. Pesem mu je bila všeč. Meni, pa radovednost ni 

dala miru. Vprašala sem ga ali ima ženo. Škrat se je zasmejal. Razložil mi je, 

da si škrat začne iskati ženo, ko je star 100 let, njemu pa še manjka eno 

leto. Sedaj že pripravlja dom pod koreninami drevesa. Pomagajmo mu še mi. 

 

NARAVA 

Pojdimo v gozd in poiščimo storže, vejice, lubje, listje, želod… Iz storžev, odpadnega papirja ali blaga, žice… 

naredimo škrate. Iz vej, listja in lubja, pa škratovo bivališče. 

 

    

Škrat je bil zelo zadovoljen, ko sva pripravila mizo in stole za njegov novi 

dom. 

 

MATEMATIKA 

Če nam je ostalo kaj storžev, vej, listov, se lahko igramo igrico Tri v vrsto. Palice, liste, kamne ali storže 

lahko uporabite za razvrščanje po velikosti, barvi, teži … Mlajši otroci pa lahko materiale razvrstijo zgolj po 

skupinah (listi, storži …). 

 

 

 



Škrat se je pričel dolgočasit, saj je petkrat izgubil pri igri Tri v vrsto, zato se je 

pričel hvalit, kako je močan. Verjela sem mu na besedo. 

 

GIBANJE 

In kdo je najmočnejši pri vas? Poiščite vrv ali kolebnico, ter pripravite tekmovanje vseh družinskih članov. 

 

 

Raje sem mu pokazala prstno igro Oče škrat. 

 

JEZIK 

OČE ŠKRAT (Andrej Adamek) 

 Jaz sem oče škrat, otroke grem iskat. 

 Na prste ene roke bom preštel otroke:  

Ena, dva, tri, štiri, pet. 

 

Začelo se je temniti, s škratom sva se morala posloviti. Vesela sem bila, da sem ga 

srečala. 

 

DRUŽBA 

Tudi sedaj, ko smo doma ne pozabimo na pozdravljanje:  

DOBRO JUTRO, DOBER DAN, DOBER VEČER, NASVIDENJE… 

 Prav tako, pa ne pozabimo na vljudnostne izraze: 

IZVOLI, HVALA, PROSIM… 

 

Viri: 

http://www.dln-krsko.si/skrati.html 

https://www.pinterest.com/pin/127015651960721245/ 

https://www.dobrateta.si/dobra-teta-svetuje/gibanjesport/3240-igrivi-gozd-ideje-za-druzinske-aktivnosti-v-gozdu  

https://sl.wikipedia.org/wiki/%C5%A0krat 

 

 


