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Prve knjige, kartonke …



Prve pripovedi



Otroške revije



Koko v kartonki in nato v pravi knjigi 



Linearne pripovedi



Besedila istega avtorja/ice



Pesmi, uganke



Nemogoče, nemogoče!

Naš zaspanec spati noče,

naš scrkljanec se ne joče,

naš bolniček nič ne stoče,

naš lenuhec v šolo hoče

pa poštevanko ropoče;

nemogoče, nemogoče!

Mar je danes svet na glavi

ali nisem jaz pri pravi,

vse se napak onegavi!

Danes pišče koklji pravi:

zdaj do drevi pa od davi

prvi je april v veljavi,

pa stoji ves svet na glavi!!

ZMAJI, VITEZI, KRALJICE,

ROŽE, GOBE, PAJKI, PTICE,

ORIGAMI, ŠAH, POTICE,

MNENJA, MITI IN RESNICE

SO UJETI MED PLATNICE 

TER ZLOŽENI NA POLICE. 



Spodbujanje domišljije … različnih dejavnosti



Zbirka slikanic o športnikih



https://www.bralnaznacka.si/assets/Uploads/
Dvojezicne-in-vecjezicne2021.pdf  



Zahtevnejše pravljice



Isto besedilo v različnih izdajah, priredbah



„Odbite“ slikanice, 1



„Odbite“ slikanice, 2



Besedilo v obeh smereh



Vsakdan 



Ločeni starši, osamljenost



Otroci in odrasli s posebnimi potrebami



Družbeni problemi, bivanjska stiska



Knjiga in branje



Gre za leposlovno ali poučno zbirko slikanic?



Poučna in leposlovna knjiga



Poučna knjiga, leposlovna knjiga



Poučne knjige, 1



Poučne knjige, 2



Poučne knjige, 3



Poučne knjige, 4



Poučne knjige, 5



Branje v nadaljevanjih



Branje v nadaljevanjih



Slikanice brez besedila



Stripi



„Pravljične poti“ za mlajše otroke



Pravljične poti po Sloveniji



https://www.bralnaznacka.si/assets/Uploads/
LJUBLJANA.pdf

https://www.bralnaznacka.si/assets/Uploads/LJUBLJANA.pdf


Npr. Mini Teater, Ljubljana:

• Brata Grimm: Žabji kralj

• Svetlana Makarovič: Korenčkov 
palček

• Trije prašički

• Idr.

Pujsa Pepa v TV risankah

• Idr.

• Branje in gledališče, risanke, film 
…



Kuharske knjige



Da povzamemo …

• Družinsko branje

• Medgeneracijsko branje

• Domača družinska knjižnica

• Odrasli smo bralni zgled

• Vključevanje staršev v bralni 
razvoj otrok se nikoli ne konča / 
naj se ne bi končalo! 



Otrok je že samostojen bralec

Starši  
• zanimamo se o njegovem učenju pri vseh šolskih predmetih,
• o njegovem domačem branju,
• spodbujamo ga k branju za bralno značko: https://www.bralnaznacka.si/
• pogovarjamo se o problemih, ki jih obravnavajo mladinske knjige,
• iščemo informacije v bralnih gradivih,
• različne dejavnosti povezujemo z branjem, načrtujemo s pomočjo branja,
• spodbujamo ga k obisku knjižnice,
• hodimo na izlete, obiskujemo muzeje, galerije …
• idr.



Kulturna dediščina



Zgodovina v leposlovju



Samopodoba, razumevanje, sprejemanje …



Mladostniški romani („bolečine odraščanja“)



• 2. april – mednarodni dan knjig 
za otroke

• Praznuje se od leta 1967 ☺

• Slovenska sekcija IBBY: 
https://www.ibby.si/

• MKL, Pionirska: 
https://www.mklj.si/novice/rojst
ni-dan-ele-peroci/

https://www.ibby.si/
https://www.mklj.si/novice/rojstni-dan-ele-peroci/


Bralnospodbujevalna akcija ob 2. aprilu:
Slovenska sekcija IBBY in MKL, Pionirska



2. april 2022 –
mednarodni dan knjig za otroke
Zgodbe so krila, ki te vsak dan ponesejo kvišku

Richard Van Kamp, prev. Katja Zakrajšek

Branje je svoboda. Branje je dih.

Branje ti odpre nov pogled na naš svet in te povabi v 
svetove, od koder sploh nočeš oditi.

Branje tvojemu duhu ponudi priložnost za sanje.

Pravijo, da so knjige prijateljice za vse življenje; 
strinjam se s tem.

Ti kot popolno vesolje rasteš le z branjem.

Zgodbe so krila, ki te vsak dan ponesejo kvišku, zato 
poišči knjige, ki nagovarjajo tvojega duha, srce, um.

Zgodbe so lek. Zdravijo. Tolažijo. Navdihujejo. Učijo.

Blaženi, ki pripovedujejo in ki berejo in ki poslušajo. 
Blažene knjige. Lek so za boljši, svetlejši svet.

Mahsi cho. Najlepša hvala.



Najlepša hvala 
za pozornost in sodelovanje!


