Preberi zgodbico od LAWRENCE SCHIMEL: BOŠ BRAL KNJIGO Z MANO?
Tonček je že znal sam brati, toda hotel je to deliti s kom. Pograbil je svojo
najljubšo knjigo in odšel iskat koga, ki bi bral z njim. Tonček je vprašal mamo:
»Boš brala knjigo z mano?«
»Zdaj ne morem, nimam časa, mu je rekla mama. Toda kasneje, zvečer bova
brala skupaj. «Tonček je šel ven na cesto. Nasproti njihove hiše je na klopi sedel
zelo star mož. Toda ker je bil slep, ga Tonček ni vprašal, če bi bral knjigo z njim.
Tonček je vstopil v pekarno, ki je bila ravno pod njimi, in vprašal peka:
»Boš bral knjigo z mano?«
»Zdaj ne morem, ker delam, je rekel pek. Toda, če mi pomagaš zamesiti kruh,
bom potem bral s teboj.«
»Strah me je, da se mi bo knjiga umazala, je odvrnil Tonček, in odšel spet nazaj
na cesto. Potem je vprašal žensko v trgovini s sadjem: »Boš brala knjigo z
mano?« »Zdajle res ne morem, toliko ljudi še čaka v vrsti, je odvrnila.« No,
mogoče se bom vrnil kasneje, je rekel Tonček in spet odšel na cesto.
Ravno tedaj je mimo prišel poštar in Tonček ga je vprašal:« Boš bral knjigo z
mano? »Zdaj ne morem, delam, je odvrnil. Toda, če mi pomagaš raznesti vsa ta
pisma, bom potem bral s teboj.«
»Ne smem iti tako daleč od doma, je rekel Tonček. Ko je zagledal žensko v
kiosku, je pomislil: Ob toliko časopisih gotovo rada bere!
»Boš brala knjigo z mano, jo je vprašal. »Zdaj ne morem, delam, je odgovorila.
Toda če mi pomagaš zložiti vse te revije, bom potem brala s tabo.«
»Pa saj ne dosežem polic, je rekel Tonček. Tonček je poskusil v vseh trgovinah
na njihovi ulici. Vsi so tako zasedeni, je potožil. »Ne bodi žalosten, je rekel glas
za njim. Tonček se je obrnil, da bi videl, kdo ga je ogovoril. Bil je slepi mož.
« Kako me lahko vidiš? ga je vprašal Tonček.
»Ne morem te videti, je odvrnil mož. Lahko pa te poslušam. Pridi bliže, rad bi te
nekaj prosil.« Tonček se je približal in sedel na klop poleg njega.
»Kaj želiš? je vprašal. »Tako je to, da tudi zame nihče nima časa, je rekel stari
mož. Hotel sem te prositi, če bi se za kratek čas pogovarjal z mano. Povej mi
kako zgodbo.« Zelo vesel je Tonček odprl svojo knjigo na prvi strani in mu začel
brati zgodbo.
Ustno odgovori na vprašanja:
1. Zakaj je Tonček želel brati skupaj z nekom?
2. Kdo ni imel časa za skupno branje?
3. Zakaj starega moža ni prosil, da bi bral z njim?
4. Kako sta stari mož in Tonček postala prijatelja?

MEDNARODNI DAN KNJIGE
2. aprila, na rojstni dan Hansa Christiana Andersena, praznujemo mednarodni
dan knjig za otroke in mladino, ki opozarja na pomen kakovostne mladinske
književnosti in na nujnost branja. Zato sem se odločila, da ta teden posvetimo
branju. Tako kot Tonček, boste tudi vi vsak dan brali knjigo nekomu na glas.
Naloga vsakega učenca je da:
 vsak dan berete 15 minut (do nedelje)
 sami si izberete knjigo, ki je primerna za 2. razred
 berete lahko družinskim članom, hišnim ljubljenčkom, plišasti igrački,…
 če greste v naravo, lahko berete pod drevesom, v gozdu,…
 podatke vpisujete v preglednico
 preglednico si prilepi ali prepiši v zvezek
DAN V TEDNU

TOREK

SREDA

ČETRTEK

PETEK

SOBOTA

NEDELJA

KOMU BEREM?

KJE BEREM?

NASLOV ZGODBE

