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PROMETNA PRAVLJICA NA RDEČO KAPICO 

Nastopajo: mamica, Rdeča kapica, jež, volk, zajec, medvedka in štirje 

mali medvedki, miška, avtomobili, babica, policist 

MAMA:  (kliče deklico) Rdeča kapica….Rdeča kapica 

RDEČA KAPICA: Kaj je mamica? 

MAMA:  Babica je telefonirala, da je bolna in ne more kuhati.  Nesla ji boš nekaj za kosilo, ji potem 

malo delala družbo in malo uredila stanovanje, prezračila sobo. Kar takoj se odpravi, ker sem ti že vse 

pripravila v nahrbtnik, pa  rumene rutke ne pozabi. In pazi, ko boš prečkala cesto. 

RDEČA KAPICA: Vse bom napravila mamica in res se bom takoj odpravila. S seboj bom vzela še kakšno 

knjigo, da bom babici brala pravljice. ( gre v sobo in vzame knjigo)  

Na svidenje mamica….. 

MAMA:  Na svidenje in srečno in babico pozdravi. (Rdeča kapica gre) 

RDEČA KAPICA: ( poje)….. 

Pesmica Ježa: Jaz sem jež, ti pa ne… ( pleše in na koncu šiva rumene rutke) 

JEŽ: Kam pa ti, dekle? 

RDEČA KAPICA: O,  boter jež, k babici grem. Ja, kaj pa delaš?  

JEŽ: Jaz sem slavni izdelovalec rumenih rutk. Ti si pa brez rutke in torej zelo nevidna na cesti. V kateri 

razred hodiš? 

RDEČA KAPICA:  Ojoj, saj res, rumeno rutko sem pozabila, kaj pa sedaj? 

JEŽ: V kateri razred pa hodiš? 

RDEČA KAPICA:  v drugi razred, …pa mamica me je opozorila naj vzamem rumeno rutko? 

JEŽ: Še sreča, da si me srečala, na, jaz ti podarim rumeno rutko. Ali veš zakaj jo moraš imeti okrog 

vratu? 

RDEČA KAPICA: Seveda vem ,boter jež. Da sem vidna na cesti, kajti majhna sem še in tako me vsi 

udeleženci prometa hitreje opazijo in so pozorni name.  

JEŽ: Vidim, vidim, da si modra deklica. Kako ti je pa sploh ime?  

RDEČA KAPICA:  Rdeča kapica sem in k babici sem namenjena, ki je bolna in ji nesem malo priboljška.  

JEŽ: A tako, a tako. No pa srečno in previdna bodi. 

RDEČA KAPICA: Hvala boter jež in nasvidenje. 
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Rdeča kapica gre naprej in si govori: 

RDEČA KAPICA:  Prav prijazen je tale boter jež …. Še sreča, da mi je dal rumeno rutko….A tule grem 

čez cesto….Počakam na zeleno luč na semaforju….. a, je že zelena ….grem čez cesto.   

Mimo pridrvi volk z vso hitrostjo… 

AAAAAAAA se ustraši Rdeča kapica.. 

RDEČA KAPICA: Kakšen norec pa je to? Kmalu bi me povozil…. 

VOLK: ( se pripelje na kolesu)Ti ,tamala….a b ti šla mau hitrej čez cesto…. 

RDEČA KAPICA:  Ti nesramnež in nevednež, kaj nisi opazil, da imaš rdečo luč in bi moral počakati, da 

grem jaz varno čez cesto? Kmalu bi me povozil…. 

VOLK:  Meni se mudi…. ( se obrne k gledalcem)…he, he he, ploščata deklica bi bila dobra malica.. 

RDEČA KAPICA:  Pojma nimaš, če ne semaforju gori rdeča luč moraš počakati, šele ko se prižge zelena 

smeš prevoziti križišče.  (deklica gleda kolo)  Kakšno kolo pa imaš? Brez luči, odsevnih teles in sploh si 

brez čelade…. To pa ne bo dobro… 

VOLK:  ( se oblizuje) Diši mi tale deklica, naj kar govori…  Pusti moje kolo pri miru. Z njim se je vozil še 

moj dedek.  Nočem imeti kolo kot novoletno smrečico, da bi imel še luč in vso drugo kramo….  

 Kam pa sploh greš , ti tamala? 

RDEČA KAPICA:  K babici sem namenjena, ker je bolna…nesem ji malo priboljška. 

VOLK:  Kje pa stanuje tvoja babica? 

RDEČA KAPICA: Oh ni daleč…. Torej  za križiščem levo in čez cesto,  mimo starega drevesa, nato desno 

in pri stop znaku greš čez cesto, nato pa ……mmm, tretja hiša. Pred hišo je pa oster ovinek, takoj za 

ovinkom pa leskov grm. Pazi, da se ne zaletiš vanj. 

VOLK:  A tako, tako…(volku se mudi), sedaj pa grem.    ( se obrne k gledalcem)  Zajašem moje kolo in 

oddrvim do tele babice  in jo požrem, nato pa še tamalo in še priboljšek iz ruzaka…. he, he , he 

RDEČA KAPICA:  Čuden tale fantič s kolesom, tako globok glas je imel, pa čudna ušesa… 

No, pa sem že pri prehodu za pešce. Pogledam levo in desno in levo in ker ni nikogar prečkam cesto. 

ZAJEC: ( skače ristanc na prehodu za pešce)   

RDEČA KAPICA:   ( prestrašeno) Zajec, zajec, kaj pa delaš? Prehod za pešce ni za igro, lahko te povozi 

avto, ali ( pride avto, ali je več prometa) Pazi zajec… hitro čez prehod za pešce na drugo stran ceste. 

ZAJEC:  Ja, kje se bom pa sedaj igral? 

RDEČA KAPICA:   Zajec cesta ni primerna za igro, sploh pa ne prehod za pešce, igramo se na igrišču ali  

na travniku…. 



 
3 

 

ZAJEC: Pa nikogar nimam da bi se z mano igral na travniku. 

RDEČA KAPICA:   Pa pojdi z menoj k babici.  Babica ima velik travnik za hišo, kjer se lahko igrava. 

ZAJEC: Prav, grem pa s teboj. ( glasba - zajček) 

MEDVEDKA: Stop, vidva ….in niti za ped dalje.  

RDEČA KAPICA:  ( zajec in deklica se ustavita)Sva se kar ustrašila, kajne zajec, tako si zarohnela. 

MEDVEDKA:Ha, ha, ha, ….tu ne sme nihče mimo. Ta cesta je moja, postavila sem STOP znak. Tu sem 

si napravila  brlog, kjer imam štiri male medvedke.  

RDEČA KAPICA:  Stop znak pomeni, da se ustavim, pogledam če je pot prosta, in če je prosta potem 

pa nadaljujem pot. 

ZAJEC: Tako, tako… 

MEDVEDKA: Že, že, že.  (medvedka zaskrbljeno) Veš, skrbi me za moje male kosmatince, majhni so še, 

igrivi, lahko jih povozi avto, ki pridrvi tu mimo. Prejle je šel tu mimo kolesar, drvel je, kot norec in 

prevozil STOP znak. Kako sem se ustrašila za moje male.  

ZAJEC: Sem ga tudi jaz videl, je drvel, tako drvel ….( pokaže) 

RDEČA KAPICA:  To je bil verjetno tisti kosmatinec, s kolesom, ki bi že mene kmalu povozil…. 

Samo, mama  medvedka, ne smete kar zapreti ceste. Varneje bi bilo, da bi si brlog postavili za STOP 

znakom, kjer se začne gozd. Vaši  mladički bi se lahko varno igrali v gozdu.  

MEDVEDKA: Prav imaš deklica. Takoj preselim moje male v gozd na varnejše mesto.  

 RDEČA KAPICA:  Tako je prav, medvedka, nasvidenje. 

ZAJEC: Pa pojdiva. Poglejva, levo in desno in levo, opa  avtomobili, počakajva… ( mimo peljejo 

avtomobili) 

ZAJEC: No je že prazna cesta, hitro čez zebro.  Sedaj pa levo. ( gresta čez cesto) (glasba:    ) 

MIŠKA 1: (stoji s svinčnikom): in govori: miška - tralališka,  

MIŠKA 2: Tralališka 

MIŠKA 1:roge 

MIŠKA 2: noge 

ZAJEC: ): Kaj pa počneta? 

MIŠKI OBE NAENKRAT: BRRRR; ne me motiti naju, piševa rime, pesmi, uganke… in ker meniva, da je 

tu gost promet piševa uganke o prometu. Ali bosta poskušala uganiti? 

ZAJEC IN RDEČA KAPICA: Prav, pa poskusiva… 
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MIŠKA 1:Res da hitro avto gre, a bolj zdrave so    

RDEČA KAPICA: Noge. 

Miški zaploskata…. 

MIŠKA 2:Dober avto, dobra cesta, blizu so vasi in …. 

ZAJEC: Mesta. 

Miški zaploskata…. 

MIŠKA1: Spet na cesti je nezgoda, avta in ljudi je… 

RDEČA KAPICA: Škoda. 

MIŠKA 2: Na cesti je zebra, na cesti si ti, da čeznjo prineseš cele…. 

ZAJEC: (premišljuje): kosti. 

MIŠKI: Bravo, ah vse sta uganila, sedaj pa pojdita, kajti midve imava delo. Nasvidenje. 

RDEČA KAPICA: No zajček pa sva pri babici.  Glej, glej babica ima obiske. Pred hišo je kolo…. Ampak 

kolo je kar v grmovju…. Čudno…  čudno… 

ZAJEC: Čudno, čudno… 

RDEČA KAPICA in ZAJEC ( poslušata):Babica, babica…. 

BABICA: ( pride na prag): Kaj pa je? O ti si, Rdeča kapica in zajček je s teboj. Le pridita, vstopita… 

RDEČA KAPICA: Nekaj čudnega je pri tebi, ali imaš obiske?  

 ZAJEC: Ali je pri tebi kakšen čuden kolesar? 

BABICA: Nikogar nisem videla. Prehlajena sem in zato sem bila v postelji. Res ni bilo nikogar. 

ZAJEC: Poglejte, neko kolo leži v grmovju… 

BABICA: Pa res… 

Iz grmovja pride volk, se počasi pobira….. 

VOLK: Joj, moje kosti, zakaj sredi dvorišča raste grmovje in ta presneti ovinek… 

POLICIST: A tukaj si, sledim ti že kar nekaj časa…. A, si zletel s ceste. Seveda hitrost je bila vprašljiva… 

(si ogleduje kolo)pa brez svetlobnih teles in brez čelade…. 

VOLK: Sedaj me pa bolijo vse kosti in glava 

BABICA: Jejdeta, kaj bo iz tega… čakajte tečem po obveze… 
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POLICIST: Nič dobrega…. Pa poglejmo najprej tvoje rane. 

VOLK: Samo kosti me bolijo in tale praska na glavi 

RDEČA KAPICA: Jaz ti bom obvezala glavo. (obveže volka, policist pomaga) 

POLICIST: Sedaj se pogovorimo z volkom. Ali imaš kolesarski izpit? 

VOLK: Ne, ali ga je potrebno imeti? 

POLICIST: Seveda, (ogleduje si kolo), in kolo ni primerno opremljeno. Kolo mora imeti dobro vidne 

odsevnike, kar jih tvoje nima. In tvoje zavore so potrebne popravila, nič čudnega, da si pristal v 

grmovju. Ja,  

RDEČA KAPICA: Kmalu bi me povozil, divjak…. 

POLICIST: A tako, tako… Takole se bova zmenila. Najprej boš opravil kolesarski izpit, popravil in 

pravilno opremil kolo, nato pa boš za ves strah in trepet, ki so ga preživeli babica in Rdeča kapica in 

vse živali ob poti, organiziral prometno delavnico, kjer boš mladičke poučeval o varnosti v prometu. 

VOLK: No, naj velja 

NAAPOVEDOVALEC: ( začno voziti avtomobili, volk policist jih usmerja)  

In tako je volk napravil kot mu je bilo naročeno in še več, postal je policist in danes poučuje mlade 

voznike o prometnih pravilih. 

Pesem : Da prijazna bodo jutra 

UTRINKI: 
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