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»Vsemu boš kos, le pogum moraš zbrati." Pretresljivo in poučno (predvsem vzgojiteljem!), zakaj se 

veliki slon ne osvobodi količka, na katerega je priklenjen v cirkusu! (Takole na kratko sem na FB ☺) 

Temeljita predstavitev je na domači strani Mladinske knjige: predstavljena sta slikanica in dr. Jorge 

Bucay, priljubljeni argentinski psihoterapevt in avtor knjižnih uspešnic (nekatere so prevedene tudi v 

slovenščino). Dr. Bucay septembra ponovno prihaja v Ljubljano! 

https://www.emka.si/webapp/wcs/stores/servlet/sl/emkasi/priklenjeni-slon-p-9789610154839  

Slikanica je kot nalašč za družinsko branje! Staršem in drugim vzgojiteljem pripravim tudi knjige 

Jorgeja Bucaya, ki so prevedene v slovenščino (nekatere so doživele celo več ponatisov). To so:  Ti 

povem zgodbo? : zgodbe, ki so me naučile živeti; Ti povem še eno zgodbo?; Ljubiti z odprtimi očmi; 

Najlepše pravljice : da se bolje spoznamo; Še več najlepšihe pravljic : da se bolje spoznamo; Pot sreče; 

Pot solza; Pot samoodvisnosti; To ni žalostna zgodba; Zgodbe za razmislek; Želim si. Nekateri poznajo 

dr. Bucaya in njegova dela. Ti in tudi tisti, ki ga ne poznajo, bodo morda občutili, da je (morda) treba 

verjeti zgodbi v slikanici, če je njen avtor napisal toliko uspešnic. ☺  

 

Spodbude za branje:  

Otrokom v predšolskem in zgodnjem bralnem obdobju: 

-     berem besedilo, skupaj opazujemo ilustracije in se pogovarjamo; pozorno prisluhnem, kaj bodo 

otroci povedali spontano, 

-     to počnem tako, da starši (ki sicer niso vajeni brati otrokom) vidijo, kako preprosto je otrokom 

brati slikanice. ☺ Dobiti morajo občutek, da to zmorejo tudi oni! Pazim, da sem prijazna do 

staršev, oni so svojim otrokom najljubši bralci! 

-     Če se starši (spontano) razgovorijo o vplivu vzgoje na otroke, o odtisih iz otroštva v možganih in 

njihovi vztrajnosti skozi vse človekovo življenje ... potem poskušam voditi pogovor taktno in tako, 

da si izmenjamo mnenja. Starši ne smejo dobiti občutka, da so slabi vzgojitelji in  

https://www.emka.si/webapp/wcs/stores/servlet/sl/emkasi/priklenjeni-slon-p-9789610154839


 

- predvsem ne tega, da se česa ne bi dalo popraviti. Vedno je možno količek vsaj malo omajati, če ga 

že ni mogoče izruvati.  

- Slikanica ja lahko odlična iztočnica za pogovor o pomenu vzgoje. V tem primeru povabim v goste 

(šolskega) psihologa, psihiatra idr.  
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