
Žmitek, Maša P.: Po sledeh velikanov: sesalci kenozoika.  
Ilustr. Maša P. Žmitek. Spremna beseda Matija Križnar. Dob pri Domžalah: Miš založba, 2021, 52 str. 
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19 velikanskih sesalcev, ki so živeli na Zemlji po izumrtju dinozavrov, je predstavljenih z znanstveno 
(naravoslovno, paleontološko) ilustracijo in z osnovnimi podatki. Poleg vsake se pojavi pes, da si 
lažje predstavljamo, kako veliki so bili. Knjigi  je priložena posebna črtna mreža, s katero se lahko 
narisane živali tudi animiramo, torej oživimo oz. spravimo v gibanje (= učinek francoskih 
kinematografskih igrač (kinegramov) iz začetka 19. st.). Matija Križnar iz Prirodoslovnega muzeja 
Slovenije je dodal strokovno spremno besedo z naslovom »Sprehod s fosilnimi sesalci«, avtorica 
slikanice pa »O projektu«.   
 

Poučna slikanica je morda primerna tudi za branje za bralno značko: za tiste, ki ne berejo radi 
leposlovja in za oklevajoče bralce. 
 

Spodbude za branje: 
 

Otroci v zgodnjem bralnem obdobju bodo prebrali in pripovedovali, kdaj in kje so ti velikanski 
sesalci živeli, kako dolgi in visoki so bili ter kakšna je bila njihova teža. Na ilustraciji bodo spoznali 
razmerje v velikosti psa in »velikana«. Poigrali se bodo s priloženo črtno mrežo in vsakega posebej 
spravili v gibanje. Zdi se mi, da bodo znali tudi zapletena imena velikanskih sesalcev. (Podobno kot 
navdušenci nad dinozavri poznajo tudi njihova imena.) 
 
Bralci v 2. in tudi v 3. triletju OŠ bodo prav tako navdušeno animirali velikanske sesalce, s 
pomočjo spremne besede Maše P. Žmitek pa bodo znali tudi razložiti, zakaj se to dogaja. Obenem 
pa bodo znali povedati tudi kaj več o sesalcih iz kenozoika, iz spremne besede Matija Križnarja ali 
celo iz drugih virov.  
 
Odrasli bralci: se tej posebni slikanici sploh lahko upremo? Poznamo vse sesalce iz kenozoika? 

 

Nadaljnje spodbude za branje: 
 
Slikanico uporabimo v delavnici o različnih sodobnih bralnih gradivih (= kombinacijah vizualnega in 
besedilnega) za otroke in mladino: glej seznam. 

 

mag. Tilka Jamnik 

https://www.bralnaznacka.si/assets/Uploads/VIZUALNO.pdf

