
Bartolj, Marta: Kje si? 
Dob pri Domžalah: Miš, 2018, 76 str. 
Solidarnost | Mesto - Sodelovanje | Psi | Iskanje | empatija | pomoč | vsakdan | brez 
besedila   

 

 
»Slikanica Marte Bartolj (1979) brez besedila otroke in starše vabi na razburljivo domišljijsko 
potovanje, na katerem se lahko vsakdo uri v pozornem opazovanju in spotoma ustvarja svojo zgodbo 
o dogajanju in likih. (...) Knjiga kaže na moč preprostih dejanj, s katerimi postanemo ljudem zgled, 
predstavlja klic k sodelovanju.« /…/  https://www.miszalozba.com/knjige/kje-si/ 

 

 
Spodbude za branje: 

- Ni druge, slikanico je treba vzeti v roke in opazovati stran za stranjo ... Iz elementov gradimo 
posamezna dejanja in jih povezujemo v zgodbo, spotoma nastane več drobnih zgodb. 
Opazujemo in pripovedujemo. Bomo zdržali do konca? Strani je namreč veliko (in niso 
oštevilčene). 

- Pri tovrstnih slikanicah je čudovito prav to, da so brez besedila in jih tako vsak lahko bere po 
svoje. ☺ Tudi vrstni red dejanj bi bil lahko drugačen.  

- Opazujmo bralce različnih starosti. Njihove zgodbe se, v skladu z njihovimi življenjskimi 
izkušnjami, precej razlikujejo.  

- Zgodbe lahko tudi zapišemo, morda dorišemo kakšen element. 
- Še kaj? 

 

 

 

 

https://www.miszalozba.com/knjige/kje-si/


Nadaljnje spodbude za branje: 

- Koliko slovenskih slikanic brez besedila imamo? Pregledamo jih in ob opazovanju ilutracij 
pripovedujemo zgodbe. 

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  
Tudi:  
Amalietti, Marijan: Maruška potepuška.      
Ilustr. Marijan Amalietti. Spr. besedilo Vida Medved Udovič. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2012. (Knjiga pred 
noskom), 26 str. 
 
Gregorič, Andreja: Darilo. 
Hlebce : Zala, 2017, 25 str. 
| C | B- stopnja | brez besedila 
Mesta-Vsakdan / deklice   
 
Kastelic, Maja: Deček in hiša. http://www.bralnaznacka.si/sl/priporocene-knjige/decek-in-hisa    
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 
 
Peklar, Andreja: Ferdo, veliki ptič. http://www.bralnaznacka.si/sl/priporocene-knjige/ferdo-veliki-ptic  
Ilustr. Andreja Peklar. Ljubljana : KUD Sodobnost International, 2016, (Gugalnica), 32 str.  
| C | 1. stopnja |    
Ptice -  drugačnost / pomoč / živali v domišljiji / brez besedila 
 
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   

 

- Potem imamo tudi vsaj dve zelo lepi tuji slikanici brez besedila: 
 

Briggs, Raymond: Sneženi mož.      
Ilustr. Raymond Briggs. Dob pri Domžalah: Miš, 2014, 32 str. 
| C | B- stopnja | brez besedila, nova izdaja, ponatis 
| dečki, prijateljstvo, snežaki, zima 
 
Lee, Suzy: Val.      
Ilustr. Suzy Lee. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2011. (Velike slikanice), 35 str. 
| C | B- stopnja |   brez besedila 
| deklice, igra, morje   
 

Izdelamo vsak svojo ali skupno slikanico brez besedila. 

 

Mag. Tilka Jamnik 

 

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

