Barrenetxea, Iban: Mizarjeva zgodba.
Ilustr. avtor. Prev. Barbara Pregelj. Medvode: Malinc, 2019, 40 str.
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Takole sem na kratko opozorila na slikanico na Facebooku:
Nekoč je živel nadvse spreten mizar po imenu Firmin. (Le preberite, kako čudežni so bili njegovi
izdelki!) Baronu von Bombusu je izdelal eno za drugo obe roki in obe nogi, ki jih je izgubil v vojnih
bitkah. Toda njegovo zares izjemno delo je bila lesena glava za barona: le-ta je boljša kot njegova
prava, saj zdaj baron zadovoljno leži v svoji postelji in ne odpravlja se več v vojno ...
Založba Malinc jo predstavlja na: http://www.malinc.si/sl/mizarjeva-zgodba/
Nekoč je živel nadvse spreten mizar po imenu Firmin.
Njegova, Mizarjeva zgodba, je pripoved o tem, kako je mogoče z mirnostjo, odprtostjo in gotovostjo
vase prekositi samega sebe in druge.
Mizarjeva zgodba je tudi izjemno priljubljena in večkrat nagrajena avtorska slikanica. Podpisal jo je
Iban Barrenetxea, baskovski ustvarjalec, ki se tokrat prvič predstavlja v slovenščini.

Našla pa sem tudi tole:
http://www.ibanbarrenetxea.com/picture/10265?fbclid=IwAR1z_owaaMlCjOTSaXX7NN49ajqhnYx8tUpdCFf8aZdk7IamYkbqXndMos

Spodbude za branje:
-

Zgodba je kot nalašč, da jo najprej pripovedujem starejšim predšolskim otrokom (4-5 let)
in učencem v 1. triletju. Pripovedujem ob ilustracijah.
Pogovarjamo se glede na odzive otrok. Bomo prišli do tega, da ljudje »s pravimi glavami«
ne bi povzročali vojn, če bi res vse premislili? Saj si vendar vsi želimo mir!
O spopadih, bitkah in vojnah bi se zagotovo lahko pogovarjali s starejšimi otroki in z
odraslimi; umetnik je tako z besedilom kot z ilustracijo ustvaril vrhunsko slikanico, ki nas
spodbuja k razmišljanju, kako je mogoče, da »baroni« vedno znova odhajajo v bitke ...
Slikanico lahko uporabim kot motivacijo in skupaj z drugim bralnim gradivom o vojnah.
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