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»Nekega jutra se je uho zbudilo in ugotovilo, da je popolnoma samo. Ni imelo več glave, s 

katero je dotlej živelo. Glava je odšla. Brez glave je uho povsem izgubilo glavo. Le kaj bo zdaj 

z njim?« Prav kmalu so prišli k njemu žaba, slon, zajec in drugi, prihajali so od blizu in daleč, 

da bi jim uho prisluhnilo. Prišla pa je tudi zlobna pajkovka, grdo je govorila o drugih in je uho 

zapletla v svojo grozno mrežo. Si mislite, kdo vse mu je pomagal, da se je je rešil?  

Slikanica z izčiščenim besedilom v gibkem prevodu in z imenitnimi ilustracijami sporoča, da 

drugim lahko pomagaš že s tem, da jih samo poslušaš in se tudi sam pri tem bolje počutiš. 

      

Primerna je za branje in pogovor v družini, v spodbudo za branje prvim samostojnim 

bralcem, imenitna je tudi za pripovedovanje. 

 

Spodbude za branje: 

- Otrokom v predbralnem obdobju pokažem ilustracije in jih spodbujam, da povedo, kaj se 

dogaja.  

- Nato pa jih povabim, da prisluhnejo, kako je zgodbo k tem ilustracijam napisala Piret Raud. 

(Slikanico je ustvarila sama, napisala je besedilo in naredila ilustracije.) Preberem besedilo.  

- Katere živali so prišle in zaupale ušesu svoje težave? Kaj so povedali žaba, slon in zajec? 

Kakšna pa je bila pajkovka in kaj je naredila? Kdo je rešil uho? Kdo mu je pomagal in zakaj? 

- Zgodbo obnovimo tako, da besedilo odigramo: en otrok je uho, drugi so živali, ki 

pripovedujejo o svojih težavah. Ker je otrok veliko, k ušesu pridejo živali iz zgodbe, 

dodajamo pa tudi druge. 

- Lahko pa je uho vzgojiteljica …       Še posebej dobrodošla in uporabna je lahko ta igra 

morda v družini. 

 



Nadaljnje spodbude za branje: 

- Estonsko ustvarjalko Piret Raud je menda za to slikanico navdihnilo življenje 

nizozemskega slikarja Vincenta van Gogha, ki si je odrezal uho. Otrokom na kratko 

predstavim slikarja in jim pokažem nekaj njegovih slik. Imenitno je, če imam knjigo o 

slikarstvu, lahko pa kaj o slikarju in njegovih slikah poiščem na internetu:  

https://sl.wikipedia.org/wiki/Vincent_van_Gogh  

 

 
 

https://www.bing.com/images/search?q=Vincent+van+gogh++&form=HDRSC2&firs

t=1&tsc=ImageBasicHover&scenario=ImageBasicHover  

 

-      V Priporočilnici imamo tudi Prismuknjene zgodbe iste avtorice.  
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