
Zupan, Dim: Skrivni svet malih zverinic.  
Ilustr. Miha Hančič. Dob: Miš, 2019, 168 str. 
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Kazalo in še nekaj prvih strani je na ogled na domači strani Miš založbe:  
https://www.miszalozba.com/knjige/skrivni-svet-malih-zverinic/    

Kulska knjiga, morda predvsem za bralce 2. triletja: pet prijateljev, en učen dedek ... in ogromno 
mikroorganizmov v privlačnem romanu, ki je druščinsko-zabaven in poučen obenem! Na koncu knjige 
je poglavje "Še več o svetu malih zverinic", ki je lahko dobrodošlo celo odraslim! (Takole sem jo 
predstavila na Facebooku.)  

 

Spodbude za branje: 

Učenci 2. in 3. triletja: 

- Za sodelovanje prosim učiteljico ali učitelja biologije na šoli. Ne samo na bralnem srečanju, 
dogovoriva se, da že prej opozori učence pri svojih urah na knjigo. Morda bo pridobil kakšnega 
navdušenca biologije, ki pa sicer ne bere rad. 

- Vsi preberemo knjigo in se zberemo na bralnem srečanju: mladi bralci pripovedujejo zgodbo, in 
kaj vse so se naučili o »malih zverinicah«. Učenci, ki so dobri pri biologiji, pozorno sledijo 
pripovedovanju, da uporabimo prave besede za različne mikroorganizme, postopke idr. 

- Na srečanje biolog oz. biologinja prinese mikroskop in nekaj preparatov. Vsi udeleženci srečanja se 
zvrstimo pri mikroskopu. Predvidoma bodo učenci spraševali in komentirali. Ne imejmo slabega 
občutka, če se bomo malo oddaljili od zgodbe in branja. Počeli bomo vendar to, kar je počelo v 
zgodbi pet prijateljev z dedkovo pomočjo! 

- Imamo kaj izkušenj z »malimi zverinicami«? (bacili, klopi idr.?) Smo bili pred kratkim cepljeni; če 
da, proti čemu? Kakšen je naš imunski sistem; bi ga bilo treba malo okrepiti? 

https://www.miszalozba.com/knjige/skrivni-svet-malih-zverinic/


- Kakšna se jim zdi zgodba, enim in drugim? Si je lažje zapomniti, če je snov predstavljena v zgodbi? 
Jim je poučen dodatek na koncu dobrodošel? Kaj menijo o ilustracijah? 

- Na koncu knjige avtorja predstavita drug drugega. Pisatelja Dima Zupana nabrž poznamo po 
njegovih številnih knjigah za otroke in mladino (naštejmo naslove!), Janja Plazar pa je mlada 
znanstvenica in profesorica biologije. Kako se bralcem zdi ta ustvarjalna dvojica; sta uspešno 
združila svoje delo, je njuna knjiga zabavna in poučna? 

- Ha, ilustrator Miha Ha pa ni predstavljen! V CIP-u (šment, kaj je že to in kje v knjigi ga najdem?) je 
zapisan kot Miha Hančič. Kaj to pomeni? Bi znali poiskati informacije o ilustratorju? 

- Se mladi bralci strinjajo s kratkima zapisoma dr. Marine Dermastia z Nacionalnega inštituta za 
biologijo in z dr. Igorjem Saksido, ki je zapisal, da knjiga obeta »bralni žuuuuuur!«? Oba zapisa sta 
na koncu knjige, izvlečka pa celo na zadnji platnici.  

- Proti koncu srečanja vsak udeleženec napiše na listek, kaj se mu zdi najbolj bistveno od tega, kar 
se je naučil iz knjige. Listke zberem, glasno jih berem, po potrebi se pogovarjamo. 

- Srečanje sklenemo s kratkimi reklamnimi/propagandnimi poročili ZA knjigo. Ali s kritičnimi 
argumenti PROTI njej. 

 

Nadaljnje spodbude za branje: 

- Čeprav je namenjena mlajšim otrokom, pokažem slikanico Idan Ben-Barak Ne liži te knjige. Prev. 
Ema Karo. Ilustr. Julian Frost. (Miš, 2017), 32 str. Knjiga je prejela Priznanje zlata hruška 2018. 

Genialno preprosta, zabavna in interaktivna slikanica, ki hkrati otrokom predstavi čuden, neviden 
svet mikrobov, ki jih obkroža, staršem pa ponuja možnost pravega načina komuniciranja z 
njihovimi najmlajšimi. Ne na pedagoški način, ampak na igrivega. Ne liži te knjige je zabaven in 
simpatičen uvod v svet mikroorganizmov. Zgovorni mikrobi, s katerimi se srečamo v knjigi, so 
očarljivi in navihani ter bodo pripravili otroke, da bodo dvakrat pomislili, preden bodo kaj polizali. 
https://www.miszalozba.com/knjige/ne-lizi-te-knjige/   
Priporočilnica BZ: https://www.bralnaznacka.si/sl/priporocene-knjige/ne-lizi-te-knjige  

-  

- Učitelja oz. učiteljico biologije in mlade bralce povabim h knjižnim policam z gradivom o biologiji. 
Pregledamo ga: bi posegli po kateri od knjig?  

- Morda bodo učenci želeli priporočiti katero od leposlovnih knjig Dima Zupana? 

 

Mag. Tilka Jamnik 

https://www.miszalozba.com/knjige/ne-lizi-te-knjige/
https://www.bralnaznacka.si/sl/priporocene-knjige/ne-lizi-te-knjige

