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Prileteli so ptički k babici Zimi. 

"Klop, klop," so potrkali na ledena vrata. 

Babica Zima je pogledala iz koče. 

"Kdo je? In kaj bi rad?" 

"Mi smo, ptički. Radi bi toplejše perje. Brez toplega perja nam je mraz." 

Babica Zima je dala ptičkom toplejše perje. Potem je sedla nazaj k 

peči in dalje skubila sneženi puh. 

Tedaj sta prišla volk in lisica in potrkala na duri. 

"Klop, klop!" 

Babica Zima je pokukala iz koče. 

"Kdo je? In kaj bi rad?" 

"Midva sva, volk in lisica. Rada bi nov topel kožuh. 

Brez toplega kožuha bova zmrznila." 

Babica Zima je dala volku in lisici topel kožuh. In takoj 

je spet sedla za peč, da bi skubla puh. 

Čez čas je pritekel zajček in je pritekla veverica. 

"Klop, klop!" sta potrkala na ledene dveri. 

"Kdo je in kaj bi rad?" 



"Midva sva, zajček dolgoušček in sestrica 

veverica. Zebe naju - pa nimava zimske 

obleke." 

"In kakšno obleko bi rada?" 

"Svetlejšo. V tej obleki naju na belem snegu že na daleč vidijo." 

Babica Zima je pobrskala po svoji zimski skrinji. Našla je svetlo zimsko 

obleko za zajca in za veverico. 

"Tu imata, oblecita in tecita." 

Oblekla sta se in odskakala. Babica Zima je spet sedla za peč. Pa se je 

pod oknom nenadoma zazibalo nekaj velikega. 

"Buh, buh!" je butnilo v vrata, da se je stresla koča. 

Babica Zima se je prestrašila. Pogledala je skozi 

okno. In kaj je videla? Stari medved se je motovilil 

pred vrati. Babica Zima je hitro izbrala največji in 

najtoplejši kožuh. 

"Tu imaš, medo! Zavij svoje stare kosti medvedje! Vrni se v brlog in spi!" 

Stari medved je zagodrnjal: 

"Hvala!" 

Vrnil se je domov. Pokril se je čez glavo in zaspal. Odtlej je babica Zima 

imela mir. Veselo je skubla snežni puh pri peči do pomladi. 



UREDI DELE ZGODBE V PRAVO ZAPOREDJE. 

 

KOMAJ STA VOLK IN LISICA ODŠLA, ŽE STA PRIŠLA ZAJČEK IN 

VEVERICA. PRI BABICI STA DOBILA SVETLEJŠI KOŽUŠČEK. 

 

ZA PTIČKI STA PRIŠLA VOLK IN LISICA. RADA BI TOPLEJŠI KOŽUH. 

TUDI ONADVA STA DOBILA, KAR STA ŽELELA. 

 

BABICA ZIMA JE SEDELA PRI TOPLI PEČI IN SKUBILA SNEŽNI PUH. 

PRVI SO K NJEJ PRILETELI PTIČKI. ŽELELI SO TOPLEJŠE PERJE. 

BABICA JIM GA JE PRINESLA. 

 

BABICA ZIMA JE SPET SEDLA K PEČI IN SKUBILA SNEŽNI PUH DO 

POMLADI. 

 

KONČNO JE PRIŠEL ŠE MEDVED. TUDI ON JE DOBIL VELIK, TOPEL 

KOŽUH. ZAHVALIL SE JE BABICI KOT ŽE PREJ VSE DRUGE ŽIVALI 

IN ODŠEL DOMOV. 



Uredi dele zgodbe v pravo zaporedje. 

 

Komaj sta volk in lisica odšla, že sta prišla zajček in veverica. 

Pri babici sta dobila svetlejši kožušček. 

 

Za ptički sta prišla volk in lisica. Rada bi toplejši kožuh. Tudi 

onadva sta dobila, kar sta želela. 

 

Babica Zima je sedela pri topli peči in skubila snežni puh. Prvi 

so k njej prileteli ptički. Želeli so toplejše perje. Babica jim ga je 

prinesla. 

 

Babica Zima je spet sedla k peči in skubila snežni puh do 

pomladi. 

 

Končno je prišel še medved. Tudi on je dobil velik, topel kožuh. 

Zahvalil se je babici kot že prej vse druge živali in odšel 

domov. 


