
Sonia Sotomayor: Le vprašaj!  
Ilustr. Rafaela López. Prev. Tina Mahkota. Ljubljana: Grafenauer, 2020, 31 str. 
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Že na prvi pogled lepa slikanica s poučnim besedilom in toplimi ilustracijami vabi, da bi 
spoznavali lepoto različnosti, spodbuja pogovor in nadaljnje raziskovanje drugačnosti, 
predvsem pa opogumlja k utrjevanju samopodobe in k temu, da bi se znali vsi otroci, ne le 
tisti s posebnimi potrebami, postaviti sami zase: »Bodi drugačen, bodi pogumen, bodi ti!« 
Podobno kot se razlikujejo rastline v vrtu, smo različni tudi ljudje. Toda otroci v tej slikanici 
so drugačni tudi zato, ker vsak trpi za kakšno boleznijo, kot so sladkorna bolezen, astma, 
disleksija, Downov sindrom, avtizem, gluhota, slepota idr. Slikanica spodbuja k temu, naj 
otroci vprašajo vrstnike, zakaj so drugačni. Če namreč razumemo, laže sprejemamo in nismo 
v zadregi. Zavedajmo se, da ima vsak od nas moč, ki jo lahko deli z drugimi, neguje lepe 
medosebne odnose in tako bogati življenje in svet! 
Avtorica Sonia Sotomayor, ima sladkorno bolezen vse od 7. leta dalje, danes je vrhovna 
sodnica ZDA. Ilustrator Rafael López je bil za svoje ilustracije že večkrat nagrajen. Besedilo 
slikanice je v pisavi Open Dyslexic, ki olajša branje osebam z disleksijo.  
 

Spodbude za branje: 

- Z otroki v predšolskem obdobju prebiramo besedilo, si skupaj ogledujemo ilustracije in 

se pogovarjamo o otrocih s posebnimi potrebami, o sprejemanju drugačnih … in ne 

nazadnje o tem, da je vsak otrok (vsak človek) nekaj posebnega, »drugačen« in da se je 

treba postaviti sam zase. Ne bo težko, v besedilu je dovolj informacij, tudi ilustracije so 

bogato sporočilne.  

- V ilustracijah je res veliko podrobnosti, zelo so živahne in polne drobnih zgodb. 

Spodbujamo otroke, da pripovedujejo, kaj vidijo. 



 

- Posvetimo se posameznim »drugačnostim«, ki otroke še posebej zanimajo. Morda so tudi v 

skupini otroci s posebnimi potrebami. Taktno in poglobljeno se pogovarjamo. Otroke 

spodbujamo, da sprašujejo, ne le ob tej slikanici, tudi sicer. Opozorimo pa jih, naj bodo 

vljudni. In naj tudi oni odgovorijo, če jih kdo vpraša po njihovi »drugačnosti«. Če različne 

bolezni, invalidnosti in posebne potrebe spoznamo in jih razumemo, nismo v zadregi in jih 

sproščeno sprejemamo.  

- Če otroke katera od drugačnosti zanima še bolj, poiščemo dodatne informacije v knjigah ali 

na spletu. Če se le da, skupaj z otroki, da jih spotoma navajamo na iskanje informacij. 

- Z otroki v 1. triletju OŠ slikanico uporabimo podobno, le da otroci berejo že tudi sami. 

- Nekatere »drugačnosti« najbrž poznajo in imajo že tudi izkušnje z njimi. Bi radi še kaj 

vprašali? Predlagamo jim, da skupaj poiščemo nadaljnje informacije.  

- Slikanico seveda lahko uporabimo tudi za bralno značko: če bralec pripoveduje o tem, kaj 

vse je zvedel v slikanici, kaj se je naučil, kaj se mu zdi prav in je dobrodošlo tudi njemu, ali 

pa se razgovori samo o eni »drugačnosti« (in morda o njej celo iz drugih virov!), potem to 

vsekakor lahko upoštevamo kot »opravljeno obveznost« za bralno značko. 

 

Nadaljnje spodbude za branje: (če vam spodbuda ne ustreza, je ne uporabite!) 

Ker je gornja slikanica predvsem o sprejemanju drugačnih, sem se spomnila tudi na zmajčka 

Ferija. Na prvi pogled morda ne sodi zraven, toda njeno sporočilo je »Bodi samo ti!« Da si 

sprejet, ni treba, da si najboljši, popoln; če si tekmovalen za vsako ceno, si tako »drugačen«, da 

te drugi težje sprejmemo, z manj razumevanja, tu ni kaj spraševati.  

Starling, Robert: Feri je najboljši!  
Prev. in prir. Mojiceja Podgoršek. Domžale: 
Epistola, 2020, 25 str. 
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Zmajček Feri si na taboru prizadeva, da bi 
bil v vsem najboljši: v bruhanju ognja, 
gradnji brloga, iskanju zaklada, peki kruha … 
toda ne pridobi prijateljev, nasprotno, drugi 
zmajčki se ga izogibajo.  
Vodja tabora mu pojasni, da se morda 
preveč trudi in da ni treba, da je vedno in 
povsod najboljši. Bodi samo najboljši ti!  
Zdaj Feri ni hotel biti prvi, ampak je svojo 
moč pokazal v ekipi …  
 

 

 

mag. Tilka Jamnik 


