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Kokoška Fani predstavlja, kako je nastala potica, najstarejše zapise o njej, potice v 
vsakdanjem življenju (tudi v literaturi!), vrste slovenskih potic, potičnik, recepte ... Knjiga je 
bogato ilustrirana in opremljena s fotografijami, in je namenjena tako mladim kot odraslim 
bralcem; kot nalašč je za spodbujanje družinske pismenosti. ☺ Imeniten prispevek k 
ohranjanju slovenske dediščine! (Kar sline se mi cedijo, ko jo berem in prelistavam.) 
 

Spodbude za branje te knjige in že tudi za nadaljnje branje: 

- So spodbude za branje sploh potrebne? Morda najprej pojemo košček potice? Najbrž bomo bolj motivirani 
za branje in raziskovanje pred prazniki, ko ponavadi kupujemo ali pečemo ali vsaj jemo potico. ☺ 

- Najprej se pogovorimo, zakaj kokoška Fani. 
- Potem razdelim bralce na skupine in vsaka si izbere eno poglavje iz knjige: Npr. Kako je  nastala potica? 

Najstarejši zapisi o potici, Potice v vsakdanjem življenju itd. (Če je malo bralcev, potem vsako poglavje 
izbere dvojica ali celo samo en bralec. V družinskih bralnicah sta par otrok in njegov starš.). Vsaka skupina 
poroča o svojem poglavju in ga nadgrajuje z informacijami iz drugih virov (knjig, revij, interneta idr.) Nekaj 
virov je navedenih na koncu te knjige.  

- Kaj simbolno pomeni okrogla potica? 
- Pripravo testa iz te knjige primerjamo z drugimi recepti za potico (iz kuharskih oz. iz knjig za peko peciva). 

Nadeve in izdelavo prav tako primerjamo z recepti v drugih virih. (Raziskava je lahko zelo obsežna, saj v 
Sloveniji poznamo okrog 100 vrst potic.) 

- Kako pa pripravljajo potico doma? Bralci naj vprašajo svoje mame, stare mame idr. Recepte (sestavine in 
postopke) zapišejo, s telefonom posnamejo video, kako pripravljajo potico. 

- Imajo poseben pekač za potico? Mu pravijo potičnik ali kako drugače? Naj ga narišejo, fotografirajo ali celo 
prinesejo na bralno srečanje. Pripravimo razstavo tega gradiva. 

- Raziskujemo, kaj ponavadi ob določenih praznikih ob potici še pripravimo (npr. za veliko noč suho meso, 
jajca idr.). Čez vse leto v slaščičarnah h koščku potice po želji postrežejo topel napitek, npr. kavo. 



 

- Raziskujemo, kakšne tipične sladice pripravljajo drugi narodi za božič in/ali veliko noč. Smo kje 
odkrili kakšno podobno sladico? 

- Če so družine za to, se dogovorimo, da vsak prinese svojo doma narejeno potico in naredimo 
razstavo, ocenjevanje ... na kraju pa pogostitev. Ob razstavi lahko pripravimo prireditev, tudi za 
vabljene goste, na kateri bralci predstavijo »vse o potici«, recitirajo literarna besedila, v katerih 
je omenjena potica idr.   

- Kratko predstavitev potice (video napovednik) pripravimo tudi v angleščini in drugih tujih jezikih, 
ki se jih učijo mladi bralci: kako bi jo predstavili svojim vrtnikom v tujini, kaj se jim zdi najbolj 
pomembno? (medpredmetna povezava) 
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