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Slikanica
Pri kakovostni predstavitvi slikanice otrokom mora posrednik poznati literarne in likovne pojme, da bi lahko
otroku uspešneje predstavili to posebno obliko knjige, v kateri sta besedilni in likovni del enako
pomembna. Slikanica izraža zgodbo z dvema sporazumevalnima kodoma, pri čemer ima vsak od njiju svoje
lastne zakonitosti. Otroku je torej potrebno predstaviti najpomembnejše vizualne (izgled knjige, likovni
elementi, oblikovanje besedila in ilustracij v celoto ter morebitna sprememba zgodbe skozi ilustracijo) in
literarne elemente slikanice (literarni liki, zgradba, tema, književni prostor in čas, motivacija, stil, zvrstnost,
kronotop, povezovanje teme in motivov, kontaktna smer pripovedovanja in vrsta pripovedovalca ter
zunanja in notranja forma besedila). Elementi likovnega in jezikovnega sporočanja se povezujejo zelo
različno, vsekakor pa je pomembno, da sta kakovostna besedilo in ilustracija.
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