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Večkrat nagrajena knjiga z zabavno zgodbo in čudovitimi ilustracijami duhovito prikazuje vrtčevsko 
življenje skozi otroške oči. Namenjena je otrokom, obenem pa je obvezno čtivo za vse, ki ste kdaj 
pomislili, da bi radi delali v vrtcu.  
 

Spodbude za branje: 
 

-    Jaz ne bi rekla, da je ta knjižica »obvezno čtivo za vse, ki ste kdaj pomislili, da bi radi delali v 
vrtcu«, pač pa priporočam, da jo vse vzgojiteljice in vzgojitelji »obvezno« preberejo otrokom v 
vrtcu! Besedilo je duhovito, osredotočeno na otroke v predšolskem obdobju ... marsikaj med 
vrsticami sporoča tudi odraslim.  

-    Ker gre za »akcijsko/avanturistično« pripoved, bi jo otrokom brala ... hm, v dveh nadaljevanjih 
oz. toliko naenkrat, kolikor pač zdržijo. 

-    Po vsakem branju prisluhnem, kaj bodo povedali: o tem, da mora fantek Kosprdec proti svoji 
volji v vrtec; o tem, da mama sleče punčki Teletini obleko, ko pride v vrtec, da se ne bi 
umazala, in je tam samo v žabicah ... pa o njunem pobegu, obisku razstavišča z modeli idr.   

-    Poskušam zvedeti, kaj menijo o priimkih, najprej o teh dveh, ki sta že kar v naslovu knjige. Nato 
pa o naših. Sklenemo, da se ne gre norčevati iz priimkov, da tega sploh ne počnemo, itak si jih 
nismo sami izbrali itd. (Koliko otroci sploh poznajo priimke svojih vrstnikov v skupini? Najbrž se 
poznajo predvsem po imenih, ki pa so nekatera prav tako nenavadna. Tudi iz njih se ne 
norčujemo!!!) 

-    Kakšne risbice imajo otroci v skupini na svojih omaricah? So zadovoljni ali bi si želeli kaj 
drugega?  

 

 

  Spodbude za nadaljnje branje: 
 
Knjig za branje v nadaljevanih o otrocih v vrtcih je kar nekaj; v tem trenutku bi svetovala le dve,  knjigo 
Nataše Konc Lorenzutti Kdo je danes glavni (Miš, 2015), čeprav v njej deklica Nika ne hodi v vrtec in pa 
knjigo Matjaža Pikala z naslovom Luža, v prenovljeni izdaji (Miš, 2012) ali pa kar v prvotni izdaji 
(Prešernova družba, 2001 in 2003).  
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