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Mag. Tilka Jamnik, dopolnjeno s knjigami, ki so izšle do kraja leta 2017.     
e-naslov: tilka.jamnik@gmail.com   
  
  
  
 
 

SLIKANICE BREZ BESEDILA    
  

 

Seznam je namenjen mladim, tako dobrim bralcem kot tistim z različnimi bralnimi težavami 

oz. tistim, ki zaradi različnih razlogov pri izbiri gradiv potrebujejo prilagoditve različnih vrst 

(npr. dislektikom, oklevajočim bralcem, otrokom in mladim priseljencem in migrantom, 

slovenskim otrokom, ki ne živijo oz. se ne šolajo v Sloveniji …).  

Slikanice brez besedila – ki so eden od naraščajočih trendov v mednarodnem prostoru – so 

lahko v izjemen estetski užitek tudi odraslim! 

 

Svetujemo, da knjige, ki so v seznamu razdeljene na običajne stopnje, uporabljate glede na 

bralne in jezikovne zmožnosti bralcev: 

 

B – primerno za otroke med 3. in 6. letom, tudi še v zgodnjem bralnem obdobju 
1. stopnja – primerno za učence 1., 2. in 3. razredov OŠ, tudi še na 2. stopnji 
2. stopnja – primerno za učence 4., 5. in 6. razredov OŠ, tudi še na 3. stopnji 
  
 

Mentorji seznam vsekakor dopolnjujte tudi z drugimi knjigami iz preteklih let in predvsem z 

novostmi. Po svoji strokovni presoji ga prilagodite zmožnostim mladih bralcev, izbirajte in 

dodajajte pa jih tudi po njihovih zanimanjih in željah.   

Seznam knjig je pripravljeni s pomočjo Priročnikov za branje kakovostnih mladinskih knjig, ki 

jih pripravlja Pionirska – center za mladinsko književnost in knjižničarstvo pri Mestni knjižnici 

Ljubljana (http://www.mklj.si/prirocnik/item/451), in z dovoljenjem PCMKK pri MKL. 1 

  

 

  
 

                                                           
1Od seznamov Pionirske se razlikuje po razdelitvi knjig po stopnjah (triletjih v OŠ); izpuščene so ocene knjig in 

anotacije. Pričujoči seznam upošteva prevedene knjige z odlično in prav dobro oceno; pri izvirno slovenski 
produkciji pa knjige z ocenami odlično, prav dobro in dobro.    
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LEPOSLOVNE KNJIGE 
 

Amalietti, Marjan: Maruška Potepuška.      
Ilustr. Marjan Amalietti. Ljubljana: Mladinska knjiga, 1977, (Male slikanice), 32 str. 
| C | B - stopnja | brez besedila | deklice, domišljija, pogum, Triglav, zima, živali v domišljiji  
  
Amalietti, Marijan: Maruška potepuška.      
Ilustr. Marijan Amalietti. Spr. besedilo Vida Medved Udovič. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2012, (Knjiga 
pred noskom), 26 str. 
| C | B - stopnja | brez besedila, didaktične vzpodbude, nova izdaja, ponatis, projekt, spremno 
besedilo | deklice, domišljija, pogum, Triglav, zima, živali v domišljiji    
  
Bartolj, Marta: Kje si?  
Ilustr. Marta Bartolj. Dob: Miš, 2018, 71 str.  
| C | B - stopnja | brez besedila 
|solidarnost , mesto, sodelovanje, psi, iskanje, v otroškem leposlovju 

 

Briggs, Raymond: Sneženi mož.2      
Ilustr. Raymond Briggs. Dob pri Domžalah: Miš, 2014, 32 str. 
| C | B - stopnja | brez besedila, nova izdaja, ponatis 
| dečki, prijateljstvo, snežaki, zima 
 

Gregorič, Andreja: Darilo. 
Ilustr. avtor. Hlebce: Zala, 2017, 26 str. 
| C | B - stopnja | brez besedila   
| mesta – vsakdan, deklice 
 

Jay, Alison: Čebela in jaz: zgodba o prijateljstvu. 
Ilustr. Alison Jay. Domžale : Epistola, 2016, 31 str. 
| otroška 5+, brez besedila 
| čebele, prijateljstvo, deklice, ekologija, mesta 
 
Igrive živali: kartonka z 10 sestavljankami.    
Ljubljana: Mladinska knjiga, 2006, 12 str. 
| C | B - stopnja | brez besedila, fotografije, sestavljanka, slikanica igralna, slikanica kartonka 
| živali v naravi 
 
Kastelic, Maja: Deček in hiša.    
Ilustr. Maja Kastelic. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2015, (Velike slikanice), 29 str. 
| C | B - stopnja | brez besedila 
| dečki, deklice, hiše, igra, iskanje, medbesedilnost, prijateljstvo, skrivnosti, ustvarjalnost 
 
Lee, Suzy: Val.      
Ilustr. Suzy Lee. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2011, (Velike slikanice), 35 str. 
| C | B - stopnja |   brez besedila 
| deklice, igra, morje   

                                                           
2 Nadaljevanje je slikanica z malo besedila: 
Briggs, Raymond; Audus, Hilary; Harrison, Joanna: Sneženi mož in snežni kuža.  
Prev. Boštjan Gorenc. Ilustr. Raymond Briggs. Dob pri Domžalah: Miš, 2014, 32 str. 
| C | B- stopnja 
| božič, darila, letenje, prijateljstvo, psi, snežaki, zima 

http://www.bralnaznacka.si/sl/priporocene-knjige/kje-si
http://www.bralnaznacka.si/sl/priporocene-knjige/decek-in-hisa
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Manček, Marjan: Brundo se igra.      
Ilustr. Marjan Manček. Spr. besedilo Vida Medved Udovič. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2011, (Knjiga 
pred noskom), 35 str. 
| C | B - stopnja | brez besedila, didaktične vzpodbude, nova izdaja, o avtorjih, ponatis, projekt, 
spremno besedilo | medvedi, živali v domišljiji  
 
Minioni. 1, Banana!    
Prev. Ljubica Karim Rodošek. Ilustr. Renaud Collin. Scenarij Didier Ah-Koon. Ljubljana: Alica, 2015, 48 
str. 
| P | 2. stopnja | brez besedila, humor | fantastična bitja 
 
Peklar, Andreja: Ferdo, veliki ptič.  
Ilustr. Andreja Peklar. Ljubljana: KUD Sodobnost International, 2016, (Gugalnica), 32 str.  
| C | 1. stopnja | brez besedila  
| ptice, drugačnost,  pomoč, živali v domišljiji    
 
Stepančič, Damijan: Zgodba o sidru.      
Ilustr. Damijan Stepančič. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2010, (Velike slikanice), 33 str. 
| C | 1. stopnja | brez besedila, za uro pravljic 
| ladje, Ljubljana, sanje, Slovenija   
 
  
INFORMATIVNE (POUČNE) KNJIGE 
   
Berner, Rotraut Susanne: 4 naslovi: Jesenski živžav, Poletni živžav, Pomladni živžav, Zimski živžav.   
Ljubljana: Mladinska knjiga, 2016 in 2017, 16 str. 
| otroška 2+, kartonke, iskalne spodbude, brez besedila 
| letni časi 
 
Felix, Monique: 3 naslovi: Barve, Nasprotja, Številke.      
Ilustr. Monique Felix. Maribor: Obzorja, 1993. (Miške v knjigi), 28 str. 
| C | A - stopnja | brez besedila, slikanica izrezanka | barve  
 
Marković, Slavica; Begović, Dejan: Številke.      
Prev. Jelka Pogačnik. Ilustr. Dobrosav Bob Živković. Ljubljana: Rokus Klett, 2007, (Odkrivanke: prvi 
pojmi), 24 str. 
| 5 | B - stopnja | brez besedila, slikanica poučna, zavihki | števila   
  
Stupica, Marija Lucija: 12 (Dvanajst) mesecev.      
Ilustr. Marija Lucija Stupica. Ljubljana: Mladinska knjiga, 1983. (Velike slikanice), 28 str. 
| C | B - stopnja | brez besedila 
| koledarji, letni časi, meseci 
  
  

http://www.bralnaznacka.si/sl/priporocene-knjige/ferdo-veliki-ptic

