
 

Dahlin, Petrus: Vesoljska pustolovščina.  
Ilustr. Marcus Gunnar Pettersson. Prev.: Danni Stražar. Hlebce: Zala, 2020, 32 str.  
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Takole na kratko sem na Facebooku: Jani je mestni otrok in med počitnicami pride k babici na 
podeželje. Tu mu je vse dolgočasno in brez veze ... Toda babica organizira pobeg in ... 
znajdeta se v središču vesolja!!! 
Ful kulska slikanica! Da jo večkrat preberem otrokom, ne le mestnim, in ne le med 
počitnicami! Opozarja, da se še v tako drobni stvarci skriva celotno stvarstvo. In sem dodala: 
In dobila sem tudi idejo, pssst, kako "pobegniti" z vnučko, morda ne ravno med zimskimi 

počitnicami, ampak med spomladanskimi ali ali še bolje med poletnimi.  
 
Predstavitev slikanice in tudi osem strani iz nje najdete na domači strani založbe: 
https://zalozba-zala.si/knjiga/vesoljska-pustolovscina/  
 
 
 

 
Spodbude za branje: 

 
- Otrokom v predšolskem obdobju besedilo prosto pripovedujem ali berem, obenem 

opazujemo ilustracije. Otroke spodbujam, da ob ilustracijah pripovedujejo zgodbo s 
svojimi besedami (ne zahtevam obnove!). Začetni bralci v 1. in 2. razredu besedilo 
berejo tudi sami. Pogovarjamo se, kolikor otroci želijo in o čemer pač sprašujejo. 

 

 
 
 
 

https://zalozba-zala.si/knjiga/vesoljska-pustolovscina/


 

 
Nadaljnje spodbude za branje: 

 
- Besedilo in tudi ilustracije spodbujajo vrsto vprašanj pri otrocih, iščemo nadaljnje 

informacije v poučnih knjigah in tudi na spletu. Za vsak o enoto uporabimo toliko časa, 
kolikor otroke zanima. Tako je slikanica pravzaprav »odskočna deska« za raziskovanje, 
npr. zanima nas: podeželje, domače živali (krave) in živali v naravi (mravlje, hrošči, 
deževniki, ribe, kresnice), drevesa, različne rastline (lokvanji), vesolje itd. Pogovarjamo se 
lahko o izletih, hoji, gibanju v naravi itd. in o pustolovščinah! Vse je lahko pustolovščina, 
če imamo odprte oči in srce! In da, del vesolja smo! (Zavedanje o tem tudi mene vedno 

znova preseneti /vrže na rit      .)  
- Ta slikanica je kot nalašč, da jo uporabim v bralni delavnici za spodbujanje družinske 

pismenosti; delam z otroki in starši, samo s starši in/ali vzgojitelji iz vrtca in učitelji 1. 
triletja. V resnici je prava »vesoljska pustolovščina«, s pomočjo katere stopam k različnim 
skupinam bralnega gradiva in črpam informacije ☺. 
 

 
Fotografija s seminarja za spodbujanje družinske pismenosti, Društvo Bralna značka Slovenije – ZPMS,  

6. in 7. marec 2020.        
 

- Da je vesolje povsod in smo mi del njega me opozarja tudi slikanica Ulf Stark, Ko mi je 
očka pokazal vesolje (Zala, 2017). Saj jih je še kar nekaj, prav imenitnih, ampak meni je ta 
hip prišla tale na misel. Katera pa vam? 

 

 
 
 
mag. Tilka Jamnik 

https://www.bralnaznacka.si/sl/priporocene-knjige/ko-mi-je-ocka-pokazal-vesolje
https://www.bralnaznacka.si/sl/priporocene-knjige/ko-mi-je-ocka-pokazal-vesolje

