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mag. Tilka Jamnik
e-mail: tilka.jamnik@gmail.com
Delavnični seminar: Pomen vključevanja staršev za bralni razvoj otrok, 4. in 5. marec 2022

Gradivo za branje z otroki, ki spodbuja družinsko pismenost - primeri
Ob nekaj izbranih novejših kakovostnih knjigah pregledamo primere, kako vključevati starše
v branje otrokom: kako, na kakšen načine lahko beremo z otroki v predšolskem in zgodnem
bralnem obdobju, kaj vse se (lahko) ob tem dogaja … da je prijetno in koristno tako otrokom
kot odraslim
Izbor knjig predvsem iz leta 2021 in tistih, ki so predstavljene v Priporočilnici Bralne značke.
Ob tem vas prosimo, da oddate oceno in mnenje o knjigah v Priporočilnici:
Knjige, ki so predstavljene, lahko ocenite, zapišete pa lahko tudi svoje mnenje.
Ocenjujete in komentirate lahko mentorji, mladi bralci in starši. (Komentarji v poskusni fazi
ne bodo javno objavljeni.)
Pred ocenjevanjem se je treba registrirati (oz. prijaviti, če ste že registrirani).
Posamezno knjigo lahko ocenite samo enkrat.
Prosimo vas, da na Priporočilnico in mnenja bralcev opozorite tudi mlade bralce in starše!

Uspavanke, bibanke, prstne igre ….

Je treba starše opozarjati, naj se
pogovarjajo z otrokom od rojstva dalje, mu
pojejo uspavanke idr.?

Eric Hill: Piki gre v vrtec

Je treba staršem povedati, kako otrokom
pokazati igralne knjige, in jih opozoriti, kaj
vse se ob tem dogaja?

Lenka Chytilová: Letalo ali ladja? Vozila;
Sončno ali oblačno? Vreme; Veliko ali
majhno? Nasprotja idr.
Axel Scheffler: Lan in Luna. Žabica za
spanje.
Steve Small: Raca, ki ni marala vode.
Revije Cicido, Ciciban idr.

Branje oz. pripovedovanje zgodbic in
pravljic ob ilustracijah in brez njih.
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Maša Ogrizek: Koko mesto
Maša Ogrizek: Kokodajsa v mestu
https://www.bralnaznacka.si/sl/priporoceneknjige/koko-dajsa-v-mestu
Cvetka Sokolov: Zojini zakladi
Zakaj je ta slikanica primerna že otrokom v
https://www.bralnaznacka.si/sl/priporocene- predšolskem obdobju?
knjige/zojini-zakladi
Boste opozorili starše, da bodo ob njej
otroci morda veliko spraševali in se želeli
Anja Štefan: Medved in klobuk
igrati prodajalno? Je narobe, da ob branju
ali po njem to počnemo?
Ali to spodbujamo … ali se samo
odzovemo, kadar si otroci želijo?
Peter Svetina: Kako je gospoda Feliksa
doletela sreča v nesreči
https://www.bralnaznacka.si/sl/priporoceneknjige/kako-je-gospoda-feliksa-doletelasreca-v-nesreci

Boste starše opozorili samo na to slikanico
Petra Svetina? Morda še na katero drugo o
Feliksu? Zakaj?
Morda tudi na katero drugo knjigo Petra
Svetina? Zakaj?

Peter Svetina: Lučka Lučka in Senca Senčica
Tone Pavček: Vrtiljak
Navdušujete starše, da berejo svojim
https://www.bralnaznacka.si/sl/priporocene- otrokom poezijo? Zakaj? Kako to počnete?
knjige/vrtiljak
Ambrož Kvartič: Ugibanica

Uganke so morda otrokom najbližja
literarna oblika. (G. Rodari)

Jan Paul Schutten: Je to vse?
Na kaj vse bi opozorili starše v tej slikanici?
https://www.bralnaznacka.si/sl/priporoceneknjige/je-to-vse
Manica Klenovšek Musil: Lev Izidor
Priročniki o ročnih delih.

Je napak, če po zgledu te slikanice otroci
želijo »šivati« levčka, mravljice … in ptička?
Jih smemo k temu tudi spodbujati?
Predlagati staršem kot eno od dejavnosti po
branju?
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slikanice Primoža Suhodolčana o slovenskih
Bi starše opozorili na te slikanice?
športnikih, kot so: Primož Roglič, Anže
Katere starše predvsem? Kateri čas in
Kopitar, Goran Dragić.
dogodke bi izkoristili?
https://www.bralnaznacka.si/sl/priporoceneknjige/primoz-in-bajk
Erika Eichenseer: Rajski vrt = Paradise garden?
https://www.bralnaznacka.si/sl/priporoceneknjige/rajski-vrt
Glej seznam dvo- in večjezičnih slikanic:
https://www.bralnaznacka.si/assets/Uploads/Dvojezicnein-vecjezicne2021.pdf

Katerim otrokom in staršem bi
priporočili
to slikanico?
Kako, na kakšen način … in
zakaj?

Peter Svetina: Raznašalka kruha
Kako bi otrokom in staršem prebrali to
https://www.bralnaznacka.si/sl/priporocene- slikanico?
knjige/raznasalka-kruha
Ali berete otrokom knjige, ki vam osebno
niso ljube? Ali jih priporočate staršem?
José Luís Peixoto: Mama, ki je deževala
Recimo, da vam slikanica ni blizu, npr. zdi
https://www.bralnaznacka.si/sl/priporocene- se vam pretežka, preveč žalostna idr. Bi jo
knjige/mama-ki-je-dezevala
vseeno poskušali predstaviti otrokom in
staršem?
France Prešeren: Povodni
Pomen vizualnega!
mož z ilustr. Jelke Reichman
France Prešeren: Povodni
Glej tudi:
mož z ilustr. Petra Škerla
https://www.bralnaznacka.si/assets/Uploads/VIZUALNO.pdf
Andrej Rozman: Urška
Gaja Kos: Ne pozabi na naslov.
https://www.bralnaznacka.si/sl/priporoceneknjige/ne-pozabi-na-naslov
Avtorici je uspelo s sodelavci ustvariti slikanico,
o kakršnih piše v prispevku »Odbite/igrive«
slikanice in kaj z njimi početi. Otrok in knjiga,
2021, št. 112, str. 40–54.

Slikanico je vam predstavila kolegica
Kristina Picco. Bi jo vi predstavili
staršem? Kaj pa otrokom?
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Maša P. Žmitek: Po sledeh velikanov
https://www.bralnaznacka.si/sl/priporoceneknjige/po-sledeh-velikanov
Irena Režek: Dooolgčas
https://www.bralnaznacka.si/sl/priporoceneknjige/dooolgcas

V Priporočilnici boste našli še nekaj
posebnih, igrivih »odbitih« slikanic:
Katero teh bi predstavili staršem in na
kakšen način? Poznate kakšno drugo
malo posebno slikanico in bi nam
zaupali izkušnje z njo (kakšen je bil
odziv pri starših)?

Nejc Gazvoda: Fant iz papirja
https://www.bralnaznacka.si/sl/priporoceneknjige/fant-iz-papirja
Tina Arnuš Pupis: Zebra v ogledalu
https://www.bralnaznacka.si/sl/priporoceneknjige/zebra-v-ogledalu
in
Kate in Jol Temple: Prostor na skali
https://www.bralnaznacka.si/sl/priporoceneknjige/prostor-na-skali

Bernadette Watts: Petrovo drevo

Problemske slikanice

Ida Mlakar Črnič: Kako sta Bibi in Gusti
ozmerjala čas

Kdaj, v katerih primerih berete otrokom
tovrstne problemske slikanice?
Starše seznanjate z njimi? Zakaj?

Bo R. Holmberg: Dan z očkom.
Patricija Peršolja: Samo še pet minut
https://www.bralnaznacka.si/sl/priporoceneknjige/samo-se-pet-minut
Barbro Lindgren: Zgodba o malem starem
možu
https://www.bralnaznacka.si/sl/priporoceneknjige/zgodba-o-malem-starem-mozu
Saša Pavček: Miška ima roza očala
https://www.bralnaznacka.si/sl/priporoceneknjige/miska-ima-roza-ocala
Bezović-Hydon, Iva: Moja Babica ne ve, kdo
sem.
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Anja Tuckermann: Nusret in krava
https://www.bralnaznacka.si/sl/priporoceneknjige/nusret-in-krava
Lisa Hyder: Če se bo dan končal
https://www.bralnaznacka.si/sl/priporoceneknjige/ce-se-bo-dan-koncal
Nina Mav Hrovat: O kraljeviču, ki ni maral
brati

Spodbujanje k branju, h knjigam, knjižnici

Lane Smith: To je knjiga
Dianna Wilson Sirkovsky: Jakobova bralna
rešitev
Liane Schneider: Kaja peče palačinke, Kaja in
dojenček, Kaja gre v šolo, Kaja se uči plavati
idr.

Leposlovno-poučne slikanice
med njimi tudi Problemske slikanice

Kje je meja? Kam jih postaviti v knjižnici?
Lucija Marija Stupica: Dvanajst mesecev
Je to (lahko) problem za starše?
Andrej Rozman: Dvanajst mescev, ilustr.
Kdaj je slikanica leposlovna in kdaj
Marija Lucija Stupica
poučna? (Je to pomembno, če je
https://www.bralnaznacka.si/sl/priporocene- kakovostna in pritegne otroke in starše?)
knjige/dvanajst-mescev
Capua, Ilaria: Nadeni si masko;
Grossman, Emily: Spoznaj mikrobe! :
[drobcena živa bitja, ki krojijo naša življenja]
Peštaj, Martina: Moja čustva, tvoja čustva :
zgodbe o čustvih za pogovor z otrokom
Kermauner, Aksinja: O miški, ki je oklofutala
medveda
Brooks, Felicity: Vse o prijateljih
Brooks, Felicity: Vse o družinah
Heinsalu, Els: Aha!

Poučne knjige
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Zommer, Yuval: Moja velika knjiga o
morskih živalih
Sedláčková, Jana in Sekaninová, Štěpánka:
Barve narave
Růžička, Oldřich: Živalski rekorderji
Fichou, Bertrand: Mala enciklopedija
zgodovine sveta : od prazgodovine do
danes: velika pustolovščina človeštva
Gabzdyl, Pavel: Atlas vulkanov : raziščimo
vulkane na šestih zložljivih zemljevidih
Dobiášová, Ester, Sekaninová, Štěpánka
Sedláčková, Jana: Atlas psov
Bajd, Barbara: Moji prvi pajkovci : preprost
določevalni ključ
Layton, Neal: Planet, nevarno segret
Jackson, Tom: Podnebne spremembe
Ivan Mitrevski: Bolhograd: Zgodba o prav
posebnem mestu.
https://www.bralnaznacka.si/sl/priporoceneknjige/bolhograd

Naj bi staršem otrokom naenkrat prebrali
vse zgodbe iz te zbirke? Kaj naj naredijo
starši, če otroci med branjem zastavljajo
vprašanja in se na vsak način želijo igrati s
svojimi avtomobilčki?

Marie-Laure Depaulis: Lockdown pri nas
doma
https://www.bralnaznacka.si/sl/priporoceneknjige/lockdown-pri-nas-doma

Bi starše opozorili na to knjigo z 10
zgodbami? Zakaj? Tudi staršem
predšolskih otrok, čeprav je namenjena
predvsem otrokom v 2. triletju OŠ?

Paragvajske pravljice
Bi predšolskim otrokom brali Paragvajske
https://www.bralnaznacka.si/sl/priporocene- pravljice? Kako bi to pojasnili njihovim
knjige/paragvajske-pravljice
staršem?

Andy Griffiths: 13-nadstropna hišica na
drevesu, 26-nadstropna hišica na drevesu

Bi otrokom v predšolskem obdobju brali te
»večnadstropne« hišice, čeprav so
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https://www.bralnaznacka.si/sl/priporocene- namenjene bralcem v 2. triletju OŠ? V
knjige/?start=32
katerem primeru?
Tina Volarič: Črta
https://www.bralnaznacka.si/sl/priporoceneknjige/crta-2
Damijan Stepančič: Svetilnik.

Slikanice brez besedila
Kako jih predstavljamo
otrokom? Na kaj ob njih
opozorimo starše?

Berner, Rotraut Susanne: Spomladanski, Poletni, Zimski
živžav
Glej seznam slikanic brez besedila:
https://www.bralnaznacka.si/assets/Uploads/Slikanicebrez-besedila2021.pdf
Anouk Ricard: Ana in Froga. [1], Bi čigumi?

Strip

Izar Lunaček: Lahko noč, sine

Kako beremo otrokom
strip? Naj priporočamo
staršem, da otrokom berejo
stripe?

Uroš Grilc: Ajdovski zid.
Glej seznam stripov:
https://www.bralnaznacka.si/assets/Uploads/Stripi2021.pdf

Uroš Grilc: Več naslovov zbirke Škratovščine: Ajdovski Zbirka »pravljičnih poti« za
zid, Mali plac, O pastirjih in škratih s Krvavca, Škratje s otroke v predšolskem in
Krasa idr.
zgodnjem bralnem obdobju
https://www.bralnaznacka.si/sl/priporoceneknjige/?niz=Grilc&type=31&search=I%C5%A1%C4%8Di
Irena Cerar: Pravljične poti
Želite, da bi starši uporabljali zbirko
https://www.bralnaznacka.si/sl/priporocene- družinskih izletniških vodnikov? Zakaj?
knjige/?start=32
Ida Mlakar Črnič: Pravljični sprehod po Ljubljani in/ali Blažić,
Milena, Kregar Gliha, Mateja, Bedenk, Kasilda: Pravljična in
literarna Ljubljana
https://www.bralnaznacka.si/assets/Uploads/BlazicMlakar2.pdf

Se vam zdi smiselno
predstavljati Ljubljano
družinam, ki so od nje zelo
oddaljene? Jih boste
spodbujali k obisku ali …
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Kako bi starše poskušali
navdušiti za družinski
Glej tudi seznam knjig na temo Ljubljana:
sprehod po Ljubljani s
https://www.bralnaznacka.si/assets/Uploads/LJUBLJANA.pdf tema knjigama?
Npr. Mini teater, Ljubljana:

Branje in gledališče, risanke, film …

Brata Grimm: Žabji kralj
Svetlana Makarovič: Korenčkov palček
Trije prašički
Pujsa Pepa v TV risankah
Idr.
Klarisa M. Jovanović: Pravljica, pogrni se: za
mizo s pravljičnimi junaki.
https://www.bralnaznacka.si/sl/priporoceneknjige/pravljica-pogrni-se

Tudi ljubezen do branja gre lahko skozi
želodec.
Kuharski recepti v tiskani obliki (v knjigah,
revijah, embalaži idr.) in na spletu.

Katia Casprini: Mami, znam kuhati! : kako
samostojno pripraviti slastne sladice po
metodi Montessori : kuhanje s slikami, brez
znanja branja (brez besedila)
Družinsko branje
Medgeneracijsko branje
Domača družinska knjižnica
Bralni zgled
Hainz Janisch: Pravljično potovanje Hansa
Christiana Andersena
https://www.bralnaznacka.si/sl/priporoceneknjige/pravljicno-potovanje-hansachristiana-andersena
Antologija pravljic Ele Peroci Med pravljice.
Ela Peroci: Moj dežnik je lahko balon.
Ela Peroci: Muca Copatarica.
Domača stran Slovenske sekcije IBBY
Domača stran Mestne knjižnice Ljubljana

Vključevanje staršev v bralni razvoj otrok se
nikoli ne konča / naj se ne bi končalo!

Na kaj vse bi v tej slikanici opozorili starše?
Bi jo lahko povezali z 2. aprilom,
mednarodnim dnevom knjig za otroke?
S katero slovensko pisateljico smo povezali
letošnje praznovanje 2. aprila? (Glej
skupno bralnospodbujevalno akcijo MKL
Pionirske in Slovenske sekcije IBBY).

www.ibby.si
https://www.mklj.si/novice/rojstni-danele-peroci/
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Za odrasle, v pomoč in za pogum
Kovač, Miha: Berem, da se poberem. Mladinska knjiga, 2020
Newman, Nancy: Vzgajanje strastnih bralcev : 5 preprostih korakov do uspeha v šoli in
življenju [prevod Anja Bakan]. Maribor : Hiša knjig, Založba KMŠ, 2017
Zgibanka Otrok, branje, odrasli. [Tilka Jamnik, Manca Perko].
https://www.bralnaznacka.si/assets/Uploads/zlozenka-BZ-PONATIS-2021.pdf
Družinska pismenost: https://druzina.pismen.si/

