
Schami, Rafik: To ni papagaj! 
Prev. Tina Mahkota. Ilustr. Wolf Erlbruch. Hlebce: Zala, 2017. 26 str. 
| C | 1. stopnja   
Papige - V otroškem leposlovju, hišni ljubljenci / družina / potrpežljivost / prijateljstvo 
 

 

 

Lina in njeni starši si za domačo živalco izberejo papagaja. Hišnega ljubljenčka, ki bo govoril! A ptič niti 

čivkne ne, naj se starši še tako trudijo. Lina ve, zakaj ne, ampak ... Ko bi le odrasli poslušali otroke! 

Pravljica, ki nas s humorjem in toplino spodbuja, naj večkrat prisluhnemo otrokom – tudi otroku v 

sebi –, kot pa svojemu utečenemu razumevanju sveta. Klasika dveh velikanov nemške literature: 

izjemnega mojstra zgodb Rafika Schamija in Andersenovega nagrajenca in dobitnika spominske 

nagrade Astrid Lindgren, ilustratorja Wolfa Erlbrucha. (S hrbtne strani slikanice.) 

Slikanica je primerna otrokom v predšolskem obdobju, v 1. triletju ...  in je »poučna« tudi odraslim ☺ 

Spodbuda za branje: 

- Ugotovimo / ugotovite, kaj pa je potem to, če ni papagaj?! 

- Otrokom 1. triletja, potem ko so knjigo prebrali: Bi kako drugače povabili sošolke in sošolce k 

branju te slikanice? Kaj bi jim rekli, zakaj predvsem naj jo preberejo? Naredite reklamo za to 

slikanico (lahko samo ustno).  

- Kako se zdi otrokom, da mamagaj govori več svetovnih jezikov, pozna glasbo in je prepotoval toliko 

sveta? (Humorno, duhovito?)  

- Mimogrede lahko izkoristimo in otrokom predvajamo vsaj začetek Mozartove Male nočne glasbe:  

https://www.youtube.com/watch?v=3pfBeXhAyDY 

- Bi obnovili zgodbo ob ilustracijah? Kakšne se vam zdijo? (Otrokom povem, da je nemški ilustrator 

Wolf Erlbruch dobitnik dveh največjih mednarodnih nagrad na področju mladinske književnosti, 

Andersenove in ALMA.) 

 

https://www.youtube.com/watch?v=3pfBeXhAyDY


Nadaljnje spodbude za branje: 

- Poiščimo slikanice obeh ustvarjalcev, ki so prevedene v slovenščino in jih preberimo. O, saj sta 

samo dve:  

Erlbruch, Wolf: Medvedji čudež.    
Prev. Polonca Kovač. Ilustr. Wolf Erlbruch. Ljubljana: Tangram, 1998, 32 str. 
| C | B- stopnja 
| ljubezen, medvedi, očetje, pomlad, živali v domišljiji 
 
Schami, Rafik: Kako se je pogumni očka nehal bati tujcev. 
Prev. Tina Mahkota. Ilustr. Ole Könnecke. Hlebce: Zala, 2016.   
| C | 1. stopnja, slikanica 
Drugačnost -  Strah - Tujci - V otroškem leposlovju 
http://www.bralnaznacka.si/sl/priporocene-knjige/kako-se-je-pogumni-ocka-nehal-bati-tujcev  

 
(Slikanici sem našla s pomočjo Priročnikov za branje kakovostnih mladinskih knjig, ki jih pripravlja Pionirska – center za mladinsko 
književnost in knjižničarstvo pri Mestni knjižnici Ljubljana: http://www.mklj.si/prirocnik/item/451)  
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