
Dianne Hofmeyr: Gosli, goslice, tri-li-li.  
Ilustr. Piet Grobler. Prev. Mateja Sužnik. Hlebce: Založba Zala, 2019, 27 str. 
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Nabrita južnoafriška zgodba, ki nas spravlja v smeh in na noge in nam razkriva, zakaj opice 

živijo v krošnjah dreves! Oba mojstrska avtorja, pripovedovalko Dianne Hofmeyr in 

ilustratorja Pieta Groblerja, že poznamo iz priljubljene slikanice Ime čarobnega drevesa. 

Goslice moje, gosli, tri-li-li, tri-li-la, Ti šment! Če to ni inštrument! Opica na drevesu igra. O, 

moje goslice. Ni bolj srečne opice. »Moje goslice! Ne, goslice so moje! Moje …« Tako se 

prepirajo opica, hijena in lev, dokler opica ne poprosi, da bi še zadnjič zabrenkala na glasbilo 

… (Vir: JAK) 

 

Spodbude za branje: 

- Otrokom v predšolskem obdobju berem besedilo , skupaj z njimi opazujem ilustracije (v 

imenitni slikanici besedilo kar "pleše" med razposajenimi živalmi!), uživamo v poskočnem 

besedilu, razgibani ilustraciji, razkošnih barvah ...  

- Besedilo pripovedujem ob brenkanju na gosli ... in moji mladi poslušalci spontano 

začnejo poplesavati ... ☺ 

- Z otroki v 1. triletju, ki besedilo večkrat tudi sami preberejo, pripravimo improvizirano 

predstavitev zgodbe, morda z lutkami na palicah (medpredmetna povezava z glasbenim in 

likovnim poukom). Z njo »gostujemo« v drugih oddelkih 1. triletja na šoli in/ali v bližnjem 

vrtcu.  

- Če so na šoli otroci iz Afrike, jih prosimo za sodelovanje, pomoč pri pripravi.   

 



Nadaljnje spodbude za branje:  

- V  slovenščini imamo še eno slikanico istih ustvarjalcev in eno, v kateri je Beverley Naidoo 

zbrala deset pravljic iz prostrane Afrike in jih je prav tako ilustriral Piet Grobler. 

https://www.bralnaznacka.si/sl/priporocene-knjige/kdo-je-kralj  

- Pripravimo matinejo z afriškimi pravljicami! Ali pa prireditev pozno popoldne, na katero 

povabimo tudi družinske člane otrok.  

 

Hofmeyr, Dianne: Ime čarobnega drevesa. 

Ilustr. Piet Grobler. Prev. Mateja Črv Sužnik 

in Miha Sužnik. Hlebce : Zala, 2013, 25 str.  

 

 

 

Kdo je kralj? : deset čudovitih afriških zgodb. 

Zbrala Beverley Naidoo. Iustr. Piet Grobler. 

Preved. Mateja Črv Sužnik in Miha Sužnik. 

Hlebce: Zala, 2015, 69 str. 

 

 

 

mag. Tilka Jamnik 

https://www.bralnaznacka.si/sl/priporocene-knjige/kdo-je-kralj

