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Spodbude za branje: 

Otrokom v predbralnem in zgodnjem bralnem obdobju: besedilo slikanice berem, skupaj 

opazujemo ilustracije ... se pogovarjamo.  

Samostojni bralci, učenci 1. triletja: slikanico seveda preberejo sami ☺. 

- Tako k poslušanju kot k samostojnemu branju jih lahko spodbujam z naslednjimi besedami: »Erik 

in Svit se z raketo FRČELO PRDELO odpravita vse do lune poskusit luno. Ima okus po siru, beli 

čokoladi … ali nemara po plastelinu? Gremo z njima na pot!« 

https://www.emka.si/webapp/wcs/stores/servlet/sl/emkasi/si-%C5%BEe-kdaj-poskusil-luno-p-

9789610152552  

- Po branju otroke spodbujam, da pripovedujejo zgodbo ob ilustracijah. Pozanimam se tudi, kakšne 

se jim zdijo ilustracije. 

- Morda pa otroke (po dva!) posadim v dovolj veliko kartonsko škatlo, raketo FRČELO PRDELO, in 

kar med »poletom« obnavljajo zgodbo. Najbrž jih ne bo treba spodbujati, kar sami bodo dodajali, 

kaj vse vidijo in doživljajo »med poletom«. 

- FRČELA PRDELA pa ni samo raketa, ampak tudi avto, vlak, parnik, podmornica idr.  Zapišem 

njihova doživetja in jih prosim, da jih tudi ilustrirajo. Našo skupno knjigo pošljemo Boštjanu 

Gorencu in Igorju Šinkovcu. Naj vidita!!! 

 

https://www.emka.si/webapp/wcs/stores/servlet/sl/emkasi/si-%C5%BEe-kdaj-poskusil-luno-p-9789610152552
https://www.emka.si/webapp/wcs/stores/servlet/sl/emkasi/si-%C5%BEe-kdaj-poskusil-luno-p-9789610152552


- Morda pa pred branjem posadim otroke (po dva!) v dovolj veliko kartonsko škatlo: s čim potujejo 

in kam? Kaj so doživeli? Ko se naigrajo, pa jih povabim, naj prisluhnejo ali sami preberejo, kam sta 

potovala Erik in Svit.  

- Morda bi bila luštna spodbuda tudi tale: pripravim koščke sira in koščke bele čokolade in jih 

ponudim otrokom. Ne povem, kaj jim dajem: Kdo je okusil Luno? (Kdo ve, morda pa bi ji bil bližji 

okus koščka jabolka, banane... ali?) 

- Je otrokom všeč ime FRČELA PRDELA? Kako bi oni imenovali svojo raketo? 

 

Spodbude za nadaljnje branje: 

- Preberemo prvo slikanico, ki sta jo skupaj ustvarila Boštjan Gorenc in Igor Šinkovec: 

 

- Boštjana Gorenca otroci najbrž poznajo iz reklam. Morda imamo kakšno pri roki, da jim jo 

pokažemo. Njegov vzdevek je Pižama. Kakšen se jim zdi ta vzdevek? 

- Če se otroci razgovorijo o luni in drugih nebesnih telesih, o astronavtiki in astronomiji, 

posežemo po poučnih knjigah. Če jih nimamo v knjižnem kotičku, skupaj stopimo v 

knjižnico in vprašamo knjižničarja, na katerih policah si jih lahko izberemo. »Potujemo« po 

teh knjigah, dokler otroke zanima. Knjige pustimo v knjižnem kotičku, da si jih ogledujejo in 

prebirajo tudi samostojno. 

 

Mag. Tilka Jamnik 

 

 

 


