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Nekaj prvih strani je na ogled na domači strani Miš založbe: 

https://www.miszalozba.com/knjige/migiji-migajo/ 

Gibalno-spodbujevalna zbirka kratkih zgodb o družini Migi (mama, očka, starejši sin in mlajša 

sestrica), kjer vsi radi migajo: plavajo, veslajo, rolajo, drsajo, kolesarijo, plezajo, tečejo in hodijo v 

hribe, v Ljubljani in okolici ter po vsej Sloveniji. Mama Migi svetuje in ata Migi modruje, spoznamo 

opremo za vsako športno dejavnost, na koncu poglavij je dodanih nekaj »zanimivosti«, knjiga je polna 

besednih iger, predvsem pa skic in res luštnih »razgibanih« ilustracij. Družinski »Zgodbarski vodnik za 

aktivno preživljanje prostega časa«, kot je podnaslov knjige, pa že v uvodu pove, da bo za kaj več 

informacij o krajih po Sloveniji treba poseči po zemljevidih, vodičih in spletu; torej spodbuja tudi k 

branju. (Takole na kratko sem že na Facebooku). 

 

Spodbude za branje: 

Družinsko branje: Zgodbarski vodnik za aktivno preživljanje prostega časa je imenitno družinsko 

branje, priročnik, ki je primeren, da ga starši berejo otrokom v predbralnem in zgodnjem bralnem 

obdobju. Po eni strani družinske člane spodbuja k »miganju«, t. j., različnim prostočasnim gibalnim 

dejavnostim na prostem, k športu; spodbuja pa tudi družinsko pismenost, saj je v marsikaterem 

poglavju potrebno poseči po zemljevidu, iskati nadaljnje informacije v vodičih ali na spletu, v cenikih 

za nakup opreme itd. Gre torej za »zgodbarsko« promocijo zdravega načina življenja z gibanjem in 

branjem. ☺  Koristen priročnik je tako lahko dobrodošel vsem družinskim članom. Prvič ga prebereš 

na dušek, potem pa ga jemlješ v roke po potrebi, ker iščeš to ali ono informacijo ali spodbudo.  

https://www.miszalozba.com/knjige/migiji-migajo/


Učenci 3. razreda in 2. triletja OŠ: 

- Knjiga se mi zdi kot nalašč, da bi z njo pritegnili učence, ki ne berejo radi, so pa privrženci športnih 

dejavnosti. Imenitno bi bilo, če bi bil mentor branja tokrat učitelj ali učiteljica telesne vzgoje! (Si 

predstavljate, da učenke in učenci posedejo v polkrog na tla v telovadnici, na blazine, in se 

pogovarjajo o prebranem?! ) 

- Prosila bi jih, da presodijo, ali so športne dejavnosti v knjigi korektno predstavljene, oprema 

primerno izbrana, lokacije najboljše v Sloveniji ... so nasveti mami Migi na mestu idr. Poglavja bi 

razdelila vnaprej, vsakega dvojici učencev ... in po določenem času bi dvojice na kratko 

predstavile posamezne športne dejavnosti oz. poglavja v knjigi in jih kritično ocenile, morda kaj 

dopolnile s svojimi predlogi in izkušnjami.   

- Predlagam razpravo: so vse športne dejavnosti primerne, da jih izvajajo vsi družinski člani, otroci in 

starši ter morebitni stari starši? Ali bi svetovali še kakšno dejavnost? So lokacije za  izvedbo 

predstavljenih dejavnosti dobro izbrane? Ali poznajo kakšen boljši kraj?  

- Na zemljevidu Slovenije poiščemo kraje, ki jih omenja avtorica. Dodajmo svoje predloge. 

- Se jim zdi primerno, da so spodbude za športne dejavnosti predstavljene v zgodbah? Kako se jim 

zdi to, da avtorica družino imenuje kar Migiji, kot da je to njihov priimek? Je v redu, da je knjigi 

naslov »Migiji migajo«: je takoj jasno, za kaj gre?  

- Kako bi ocenili ilustracije? So sploh potrebne? Kaj jim obeta ilustracija na naslovnici? (Družinski 

člani jahajo na slovenski kuri.) 

- Katere besedilne igrarije so zasledili? Npr.: stol in Stol.  

- Se jim zdi knjiga dolgočasna? Zakaj oz. zakaj ne? 

 

Nadaljnje spodbude za branje: 

- Že pred bralnim srečanjem s knjižne police poberem vse knjige o športu in jih razstavim. Jih 

poznajo?  

- Kje, v katerem gradivu, se poučijo o pravilih športnih dejavnosti? Kje se informirajo o športnih  

dogodkih? 
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