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Д е ца се кроз бај ке већ ве ко ви ма упо зна ју са све том књи га и књи жев но-
сти. При че и бај ке не са мо што де ци пру жа ју див ну за ба ву пре но се ћи 

их у свет ча ро ли ја и ма ште већ их под у ча ва ју ка ко да се сна ђу у све ту ко ји 
уме да бу де и мра чан и опа сан.

На шим оми ље ним ју на ци ма из при ча ни је увек ла ко. На сва ком ко ра-
ку на и ла зе на раз не пре пре ке ко је мо ра ју да са вла да ју, баш као што ће се и 
на ша де ца су сре та ти с ра зним по те шко ћа ма, сре ћом не у ви ду злих ве шти ца 
и па ту ља ка.

Нај по зна ти ји са ку пља чи европ ских на род них при ча и пре да ња би ли су 
Ја коб и Вил хелм Грим из Не мач ке и Ханс Кри сти јан Ан дер сен из Дан ске. 
Бра ћа Грим су са ку пља ла и об ја вљи ва ла  при че ко је су се ве ко ви ма усме но 
пре но си ле с ко ле на на ко ле но, а Ан дер сен је уз то на пи сао и но ве, ори ги нал-
не. Не ке од њих на шле су се и у овој књи зи.

Мно ге бај ке и при че од ли ку је са же тост јер су њи хо ви твор ци же ле ли 
да ве ли ке жи вот не исти не пред ста ве крат ко и ја сно, да се ла ко упам те. За 
ову књи гу ода бра не су крат ке бај ке, те су згод не за ма лу де цу, ко ју не др жи 
па жња, као и за за у зе те ро ди те ље. Мо же те их чи та ти пред спа ва ње или у 
сло бод но вре ме, кад год мо же те да из дво ји те пет ми ну та.

Љу бав пре ма чи та њу и књи га ма сва ка ко је је дан од нај ве ћих да ро ва ко ји 
од ра сли мо гу да пре не су де ци. При ча ње при ча чак и нај мла ђој де ци пру жа 
нам ра дост и за до вољ ство и ства ра не рас ки ди ве ве зе љу ба ви, по што ва ња и 
раз у ме ва ња ме ђу на ма. 
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Трипра се та
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Би ла јед ном три пра се та. Ка ко су би ли си ро ма шни, мај ка пра-
си ца их по сла у свет да по тра же сре ћу.

Иду ћи пу тем пр во пра се на и ђе на не ког чо ве ка ко ји је но сио 
ба лу сла ме.

„Чи ко, би ли ми  дао сла му да од ње на пра вим ку ћу?“, упи та га 
прасе.

Чо век му је да де, а пр во пра се оде и на пра ви ку ћи цу.
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Ри зни ца крат ких бај ки
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Дру го пра се ус пут на и ђе на чо ве ка ко ји је но сио на ра мак пру ћа.
– Чи ко, би ли ми дао пру ће да на пра вим ку ћу?“, за тра жи му 

прасе.
Овај му га да де, а дру го пра се оде и на пра ви ку ћи цу.
Тре ће пра се на и ђе на пу ту на чо ве ка ко ји је но сио хр пу ци га ла.
„Чи ко, би ли ми дао ци гле да са гра дим ку ћу?“, за мо ли га оно.
Чо век му их да де, а тре ће пра се оде и по ди же ку ћи цу.
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Три пра се та
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Три пра се та срећ но су жи ве ла све док јед ног да на није дошао 
ве ли ки зли вук. Он по ку ца на вра та сла ме не ку ћи це и ре че: „Пра-
сен це, пра сен це, пу сти ме уну тра!“

Пр во пра се му од го во ри: „Не, та ко ми дла чи це на мо јој бра ди ци!“
„Кад ја ду нем и ва тру су нем, сру ши ћу ти ку ћу!“, по ви ка на то вук.
Зли вук ду бо ко удах ну, на пе се и ду ну из све сна ге и оду ва ку-

ћи цу од сла ме. Пр во пра се по тр ча ко ли ко га но ге но се и са кри се 
у бра то вље ву ку ћи цу од пру ћа.
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Ри зни ца крат ких бај ки
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