
Bauer, Jana: Ding dong zgodbe. 
Ilustr. Bojana Dimitrovska. (KUD Sodobnost International, 2018), 105 str. 
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Ding dong zgodbe v ospredje postavijo otroka, ki v pripovedi hkrati nastopa kot poslušalec. 

Pripoved v dvanajstih zgodbah potuje skozi pravljični svet. V zgodbicah nastopi šest 

domišljijskih junakov: čarovnica, gusar, vitez, nindža, povodni možiček in vesoljček. Vsaka 

zgodba se začne na enak način: pri vratih pozvoni domišljijsko bitje s takšno ali drugačno 

težavo. S težavo, s katero se lahko spopade le otrok, poslušalec zgodbe. In se spopade, 

pogumno, prebrisano, učinkovito in z nespornim čutom za pravičnost. Zbirko zgodb 

odlikujeta trdna struktura in jezikovna izčiščenost. 

Domišljijsko bogato pripoved z izjemnim posluhom za detajle intonira iskriva duhovitost, 

avtorica pa pripovedi premišljeno gradi na situacijski in karakterni komiki. Če k temu dodamo 

še nekaj aluzij na znane pravljice, je jasno, da nas čaka resnično zabavno branje. 

https://www.sodobnost.com/izdelek/ding-dong-zgodbe/  

Knjiga je prejela nagrado desetnica 2020; preberimo strokovno utemeljitev:  

Znana je prejemnica nagrade desetnica 2020 – Društvo slovenskih pisateljev (drustvo-dsp.si) 

 

Za otroke v 1. triletju OŠ, tudi za branje predšolskim otrokom. 

 

Spodbude za branje:  

- Bi se v »čudaških zgodbah« igrali s kraljično, vitezom, nindžami, gusarji, s povodnim 

možkom in vesoljčkom? 

- Pred branjem se dogovorimo, kdo bo vstopil v knjigo s te in kdo z one strani (z ene 

deklice, z druge dečki). Vnaprej se tudi dogovorimo, kdo bo predstavljal posamezne 

junake. Bi jih odigrali? (Razdelimo vloge.)  

- Po branju se vsi književni junaki »srečamo« in poročamo o dogodivščinah, reševanju 

težav idr. (Podobno kot je junake upodobila ilustratorka na sredini knjige.) 

https://www.sodobnost.com/izdelek/ding-dong-zgodbe/
https://drustvo-dsp.si/znana-je-prejemnica-nagrade-desetnica-2020/


 

»Ding-dong!« 

»Kdo zvoni? Vstopi in prisedi, pripovedovali bomo vsak svojo zgodbo.       

                     

 
 

- Otroci bodo morda želeli odigrati cele zgodbe. Potem bomo pač bolj razgibani kot tile na 

ilustraciji. 

 

 

Nadaljnje spodbude za branje: 

- V Priporočilnici imamo še dve knjigi avtorice Jane Bauer: Groznovilca v Hudihosti in 

Groznovilca in divja zima.  

- In še eno slikanico, napisano in ilustrirano z obeh strani: Slavko Pregl: Kraljična/Pošast  

 

 

mag. Tilka Jamnik 

https://www.bralnaznacka.si/sl/priporocene-knjige/groznovilca-v-hudi-hosti
https://www.bralnaznacka.si/sl/priporocene-knjige/groznovilca-in-divja-zima
https://www.bralnaznacka.si/sl/priporocene-knjige/kraljicnaposast

