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Prisrčna knjiga o srečnih, pa tudi o manj srečnih in celo nesrečnih trenutkih deklice Dani, prvošolke. Z 

njo se bodo predvsem deklice najbrž zlahka poistovetile! Kadar Dani ne more zaspati, prešteva svoje 

srečne trenutke: to so trenutki, ko je od bratranca dobila žabo, ko je splavala ... in tisti, ko je dobila 

torbico in začela hoditi v šolo, spoznala sošolko Ello Frido in potem vsi trenutki, ki jih preživljata 

skupaj. Toda Ella Frida se preseli ...  Očarana sem nad svetlo naravnanostjo v knjigi, čisto švedsko. ☺ 

Hkrati je to domišljena, kar prebrisana knjiga za prve samostojne bralce! Besedilo je namreč 

preproto, izčiščeno, in malo ga je, domišljeno je členjeno na poglavja in bogato, toda črno-belo!  

ilustrirano! Kar pomeni, da začetnim mladim bralcem lahko ponudimo v branje čisto pravo knjigo (in 

ne slikanico, »ki je za majhne otroke«).  

Kratka predstavite pisateljice in ilustratorke ter prvih 16 strani knjige njademo na:  https://zalozba-

zala.si/knjiga/moje-srecno-zivljenje/   

 

Spodbude za branje: 

- Knjigo bi ponudila v branje prvim samostojnim bralkam in bralcem. Čisto pravo knjigo, v  

spodbudo za samostojno branje. Je pa tudi povsem osredinjena na prvošolce, tako da … ☺ 

- Po branju otroke prosim, da povedo, kateri Danini trenutki so oz. se jim zdijo srečni, kateri manj 

srečni in kateri nesrečni. 

- Bi otroci na podoben način zaupali in razvrstili svoje trenutke? Na tej stopnji najbrž samo ustno 

in morda s kakšno ilustracijo. 
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- Kakšne se jim zdijo ilustracije v knjigi? Jih moti, ker so črno-bele? 

- Učence v 3. razredu in morda celo v 2. triletju pa bi morda najprej prosila, naj povedo in razvrstijo 

svoje trenutke na srečne in druge. Lahko tajno. Potem šele bi prebrali knjigo.  

- Bodo po branju pripravljeni na podoben način na kratko napisati in ilustrirati svoje srečne in druge 

trenutke? Bodo njihove ilustracije barvne? Morda se bodo raje odločili za strip. 

 

Nadaljnje spodbude za branje: 

- V slovenščini imamo še eno knjigo švedske pisateljice Rose Lagercrantz, primerno prav tako za 

bralce v 1. triletju, in sicer:  

Rose Lagercrantz: Mali črni kuža. Ilustr. Rebecka Lagercrantz. Prev. Danni Stražar. Hlebce: 

Zala, 2018, 72 str.  

- V slovenščini imamo še dve slikanici, ki ju je ustvarila ilustratorka Eva Eriksson:    
 

o Ulf Nilsson: Ko sva bila sama na svetu. Ilustr. avtor. Prev. Danni Stražar. Hlebce: Zala, 
2018, 24 str.  

o Ulf Stark: Ko mi je očka pokazal vesolje.  
 

 

 

 
 

 
- Vse tri slikanice ponudim v branje. Na kateri naslovnici se jim zdi ilustracija najbolj podobna tisti 

na knjigi Moje srečno življenje? 
     

 

 

mag. Tilka Jamnik 

 

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

