
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TUDI MALI  

SAVINJCANI BEREJO 
 
Projekt branja za najmlajše v predšolskem obdobju (od 4 do 6 let) 

 

V 

Sodelujejo: 

OŠ POLZELA, OE VRTEC 

OŠ PREBOLD, OE VRTEC 

OŠ VRANSKO – TABOR:  

OE VRTEC VRANSKO, OE VRTEC TABOR 

VRTCI OBČINE ŽALEC 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BRALI SMO (clani druzine): 

 

PREBRALI SMO (naslovi knjig): 
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Spostovani starsi, otroci, bratje, sestre, babice, dedki … 

Že tretje leto začenjamo z branjem predšolskih otrok (v starosti od 4 do 6 let)  

Tudi mali Savinjčani berejo. To je le še ena od spodbud iz vašega okolja, ki vam 

z branjem ponuja bližino z otroško dušo: 

- Otroku je pomembno, da smo blizu. 

- Uči se knjižnega jezika, ki je drugačen od tega, s katerim se pogovarja 

družina. Zbira besede. 

- Opazuje črke. Čudi se. Razmišlja, da je z njimi zapisano to, kar govorimo. 

Gleda, kako prst drsi z leve prosti desni. Šteje vrstice. 

- Tudi odrasli potrebujemo otrokovo bližino. Po tem, kako se odziva na 

vsebine, spoznavamo njegov čustveni svet.  

- Čustvena bolečina je del življenja. Nič hudega, če so v zgodbi žalost, 

izguba, razveza, nesreča … Branje z bližino je dobra priložnost, da otrok 

spozna tudi to stran življenja. 

- Ko otrok prosi za novo pravljico, vemo, da je njegova duša lačna tega, 

da jo podobe in glasovi razgibajo. 
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Navodilo za sodelovanje : 

- V vrtcu, kamor hodi vaš otrok, vam bodo ponudili, da ga vpišete v 

projekt branja. Lahko ga včlanite tudi v splošni knjižnici. 

- Prejeli boste brošuro s predstavitvijo knjig. 

- Knjige si lahko sposojate v vseh enotah Medobčinske splošne knjižnice 

Žalec, kjer je članstvo za otroke do 18. leta starosti b r e z p l a č n o. 

- Otroci bodo brali od novembra 2015 do aprila 2016. V tem času lahko 

preberete vse ali vsaj pet knjig. 

- V vrtcu bodo otroci na različne načine predstavili vsebine. Vzgojiteljice 

jih bodo po svoje motivirale za podoživljanje vsebin. 

- Otroku beremo, ko nas želi poslušati. Naj mu branje ne bo obveza. 

- Ob naslovnicah knjig so spodbude za pogovor, opazovanje, igro.  

- Zaključne prireditve bodo aprila 2016 v vseh občinah, ki sodelujejo v 

projektu. Povabili bomo starše in otroke. Župani občin bodo otrokom 

podelili pohvale. O zaključnih prireditvah boste obveščeni. 

- Radi imamo otroke, smo njihovi prijatelji, čuvarji, njihov zgled. 
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SEZNAM KNJIG 
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HUDA MRAVLJICA/ 

Branko Rudolf 

Drobnih živali se običajno ne 

bojimo, a če so hude in 

nagajive, morda. Kako bi 

ugnal(a) majhno, drobno, a 

hudo živalco? Meniš, da je 

huda, ker se ona boji tebe? 

____________________________ 

 

_______________________________ 
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POREDNICA PIKA / Jane Devlin 

Kdaj ti rečejo, da si 

poreden(a)? Imaš pridne in 

poredne prijatelje? Kaj delajo 

pridni in kaj poredni? S kom bi 

raje preživel(a) popoldne in 

zakaj? 

_______________________________ 

 

_______________________________ 

 

_______________________________ 
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MEDVEDEK PEČE SLOVENSKO 

POTICO / Tina Orter 

Uh, če pa že medvedki 

poznajo recept za slastno 

potico, potem boš tudi ti 

prosil(a) mamico, da boš 

poleg, ko bo zamesila in 

razvaljala testo zanjo.  

Bližajo se prazniki … 

___________________________ 
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PLAŠČEK ZA BARBARO /  

Vitomil Zupan 

Običajno kužek in muc iščeta 

družino, ki bi ju toplo sprejela, 

če nimata lastnika. Očitno tu 

in tam tudi  plašček išče 

nekoga, ki bi mu pripadal. Bi 

ga vzel(a), če bi ti bil prav?  

________________________________ 

 

________________________________ 
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BIBA BUBA BAJA /  

Mira Voglar 

Biba buba baja, pesmica se 

po tvojih ličkih sprehaja. Kar 

poglej, kako so zardela od 

veselja! Mamico ali očka 

prosi, naj se s prsti sprehajata 

po tvoji roki ali po ličkih, ko ti 

bereta biba buba baja 

pesmice.  
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RDEČA KOKOŠKA /  

irska ljudska pravljica 

Tvoja mamica v stanovanju 

menda ne dela vsega sama? 

Nekaj ji zagotovo pomagaš, 

da jo razbremeniš. Če ne, 

pomisli, kaj bi ji lahko 

pomagal. 

________________________________ 

 

________________________________ 
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DEČEK IN HIŠA / Maja Kastelic 

- ilustratorka 

Najbrž ti je všeč, ker si lahko 

zgodbico povedal(a) po svoje. 

Takih besed za zgodbice je v 

tebi še veliko. Poskusi: poglej 

skozi okno in povej, kaj vidiš. 

______________________________ 

 

______________________________ 
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LEPO VEDENJE V PROMETU / 

Viktorija Muha 

Obrnil si zadnji list knjige, zdaj 

veš o varnosti v prometu vse. 

Le spomniti se moraš, ko boš  

na cesti. Opazuj prijatelje in 

razmisli, če lahko tudi njih 

opozoriš na kakšno napako 

in jim s tem pomagaš, da so 

varnejši v prometu. 
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POLŽ VLADIMIR GRE NA 

ŠTOP / Mojca Osojnik 

Ko bi polž šel po solato 

sam, bi moral oditi, 

preden postane lačen. 

Poznaš še kakšno žival, 

počasno, kot je on? 

________________________ 

 

________________________ 
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MIŠJA ABECEDA /  

Tatjana Pregl Kobe 

Miške zagotovo dobro 

poznajo abecedo. Težko jih 

je le uloviti, da bi jo naučile 

tudi tebe. Zato so pa njihove 

pesmice zapisane, da se 

lahko z njimi učiš. 

 

 

 

 

 
 

 
16 



     

     
 

OPROSTI, ŽAL MI JE ! /  

John Atkinson 

Prav je, da se opravičimo, a 

opravičilo ne zna pospraviti 

nereda in packarij. Je bolje 

prej pomisliti, preden narediš 

mamici še več dela. Kdaj bi 

to lahko bilo? 

____________________________ 

 

____________________________ 
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POJEMO, POJEMO 1, 2, 3, 4  

Pesmic ni nikoli dovolj. 

Zagotovo ti je ena najljubša. 

Nauči se in jo zapoj svojim 

prijateljem. 

______________________________ 

 

______________________________ 

 

______________________________ 

 

______________________________ 

 

______________________________ 
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PLEŠI, PLEŠI, ČRNI KOS / 

slovenske ljudske pesmice 

Poglej kosa, kako čedno se 

je uredil za ples! Zagotovo 

poznaš večino pesmic iz 

knjige. Poskusi zapeti in 

zaplesati. 
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PROSTORČKI ZA SPANJE / 

Judy Hindley 

Imaš svoj najljubši prostorček 

za spanje? Opazuj muco, kje 

vse spi: na lončnici, na 

okenski polici, v čevlju ... 

_____________________________ 

 

_____________________________ 

 

_____________________________ 
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KAKO JE MIŠEK STANISLAV 

MUCU HUGU NATAKNIL 

ZVONČEK / Maria Barbero 

Domiseln mišek, predvsem pa 

pogumen. Kateri živali bi si ti 

upal(a) natakniti zvonček?  

_____________________________ 

 

_____________________________ 

 

_____________________________ 
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PETELINČEK /  

Vesna Radovanovič 

Skoraj vsa zdravila imajo čuden 

okus, tudi lepa niso. A kaj, ko 

pomagajo, da ozdravimo. 

Spomni se na petelinčka, ko 

boš videl žlico s sirupom, ki se 

bliža tvojim ustom … 

 

______________________________ 

 

 

 

 

 
22 



  

 
      

 

ŽOGICA NOGICA /  

Jan Malik 

Starši zagotovo znate 

zapeti pesmico, ki jo pojeta 

dedek in babica, ali tisto, ki 

jo poje žogica. Najdete jo 

tudi v mediateki knjižnice. 

Zapojte jo skupaj. 

Kaj je lajna? 

__________________________

__________________________

__________________________

__________________________ 
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PRODAJAMO ZA GUMBE / 

Vida Brest 

Poiščite vse n e p r i š i t e  

gumbe v vaših predalih in 

se igrajte trgovino. Koliko 

gumbkov za jogurt, koliko 

za jabolko … 

___________________________ 

 

___________________________ 

 

___________________________ 

 

 
24 



  

        
 

FIŽOLČEK, OGELČEK IN SLAMICA / 

slovenska ljudska pravljica 

Poišči v hiši fižol in poglej, koliko 

zrn ima bel trebušček. Tisti, ki ga 

imajo, so se smejali do solz.  

Izmisli si zgodbico, zakaj. 

________________________________

________________________________

________________________________

________________________________

________________________________

________________________________

________________________________

________________________________ 
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PAJKEC OGABEK /  

Diana Amft 

Pajkec želi vedeti, zakaj se 

ga vsi bojijo. Morda se želi 

spremeniti. Se ti bojiš pajkov? 

Poišči jih v svojem okolju; so 

res tako ogabni? 

 

____________________________ 

 

____________________________ 

 

____________________________ 
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BRUNDO SE IGRA /  

Marjan Manček 

Bodi pozoren(a) na 

ilustracije v zgodbici. So ti 

všeč? Izmisli si zgodbice in 

dogodivščine. 

__________________________

__________________________

__________________________

__________________________

__________________________

__________________________

__________________________

__________________________ 
 

27 



 

MROŽEK, MROŽEK /  

Peter Svetina 

Mrožka z očali še niste 

videli? Če vidimo slabo, je 

potrebno nositi očala, da  

lahko delamo, kar nam je 

ljubo. Kaj pa nohti? Kakšne 

nohte imajo tisti, ki igrajo 

kitaro? 

_________________________ 

 

_________________________ 

 

_________________________ 
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PEHAR SUHIH HRUŠK /  

Ivan Cankar 

Ko mamica nekaj skrije, 

mora ostati skrito. Ona že 

ve. Si že kdaj poiskal(a) in 

vzel(a), česar ne bi 

smel(a)? Si bil(a) že kdaj 

lačen(a)? 

__________________________ 

 

__________________________ 
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DEKLICA IN LISICA / ruska 

ljudska pravljica 

Izmisli si zgodbico o tebi in 

lisici, ki bi jo srečal(a) na 

poti iz šole … 

_________________________

_________________________

_________________________

_________________________

_________________________

_________________________

_________________________

_________________________ 
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MOJ SONČNI DAN /  

Srečko Kosovel 

Pesmice razkrivajo barvne 

podobe narave in življenja. 

Pomisli, kje v tvojem okolju bi 

našel(a) podobo iz kakšne 

od pesmic. 

___________________________ 

 

___________________________ 
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KAKO SE JE MOŽILA 

VEVERICA / Saša Pergar 

Lisica se je omožila z ježkom, 

ajaj, to pa pika in boli! Domisli 

se še nekaj takšnih parov 

živali, ki nikakor ne spadajo 

skupaj. 

____________________________ 

 

_______________________________ 
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FRANČEK SADI DREVO /  

Sharon Jennings 

Drevo je pomembno. Je 

bivališče za živali, nudi senco, 

ščiti pred vetrom, je vir hrane 

… Vsako drevo je dragoceno. 

Morda kakšno drevo blizu 

tvojega bivališča potrebuje 

pomoč … 

 

______________________________ 

 

______________________________ 
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JURE IN JAKA / Kitty Crowther 

Včasih koga le pogledamo in 

že nam ni všeč. Ko pa 

odkrijemo kaj zna, bi ga 

najraje povabili domov. Kaj 

vse znajo tvoji prijatelji? 

_____________________________ 

 

_____________________________ 
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PUJSA IMAMO ZA SOSEDA / 

Claudia Fries 

Poznaš koga, ki je drugačen od 

tebe? Kdaj rečemo, da je 

nekdo drugačen? Je morda 

drugače oblečen kot ti ali kaj 

drugega? 

_______________________________ 

 

_______________________________ 
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LUKA JE MED NAMI / Lesley Ely 

Najboljša slikanica(a) z otroke 

s posebnimi potrebami 2006. 

Poznaš koga, ki se ti zdi 

drugačen od drugih? Kako bi 

postal njegov prijatelj? Če si 

že, potem mu pomagaj najti 

še kakšnega. 

_____________________________ 

 

_____________________________ 
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AH, TI ZDRAVNIKI! /  

Cvetka Sokolov 

Nikoli ne zbolimo zaradi 

zdravnikov, nasprotno, zdravniki 

nas pozdravijo. A nas je čudno 

strah, kadar jih obiščemo. Starši 

in otroci, opišite svoj strah, če ga 

čutite. 

_______________________________ 

 

_______________________________ 

 

_______________________________ 
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MATEVŽ NOČE ZASPATI / 

Aline de Petigny 

Je tudi tebi zajček Matevž 

pomagal, da si se znebil(a) 

dude, da hodiš na kahlico? 

Tokrat ti je povedal, da ga je 

strah zaspati. Malo ti je 

odleglo, kajne? Si mislil(a), da 

je strah le tebe? 

__________________________ 

 

__________________________ 

 

___________________________ 
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ALBERTA IŠČE LJUBEZEN / 

Isabel Abedi 

Ljubezen pride tudi sama, 

ni je potrebno vedno iskati. 

Ko ti srček utripa bum bum, 

imaš nekoga zelo rad(a). 

Vprašaj mamico, očka … 

_____________________________ 

 

_____________________________ 

 

_____________________________ 
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PIKI IŠČE DOM / Helena Kraljič 

Ne le ljudje, tudi živali morajo 

imeti svoj dom. Morda bo jutri 

na tvojem dvorišču izgubljena 

muca, ptiček, ki je padel iz 

gnezda … Kaj boš naredil 

zanju? 

______________________________ 

 

______________________________ 

 

 
 

 
40 

 



  

 

 

KAKO JE JEŽEK NAŠEL 

PRIJATELJA / Rosie Wellesley 

Zagotovo si že kdaj komu 

pomagal(a). Se spomniš 

prijetnega občutka? 

__________________________ 

 

__________________________ 
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SITNOBE  SITNE /  

Ciara Flood 

Pomisli, kdaj  ti je lepše, 

kadar si sam(a) ali kadar 

je s tabo v družbi še kdo. 

Poznaš koga, ki bi ga 

lahko obiskal(a), da ne bi 

bil sam? 

 

_________________________ 

 

_________________________ 
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KAHLICA BAHLICA / 

Mira Voglar 

Kje je tvoja kahlica? Imaš 

shranjeno na podstrešju? 

Izmisli si svojo pravljico s 

Kahlico bahlico v glavni vlogi, 

pesmice pa si lahko sposodiš 

iz pravljic, ki si ji že slišal(a). 

___________________________ 

 

___________________________ 
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OSTRŽEK / Sanja Pilič po 

zgodbi Carla Collodija 

Redno preverjaj nosove svojih 

prijateljev (tudi svojega), da 

boš videl, kdo ne govori 

resnice. Vendar pazi, nekateri 

imajo daljši nos že od rojstva. 

Teh ne obremenjuj s 

preverjanjem. 
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KJE SO ŽIVALI ? /  

Anton Poittier 

Si vedel(a), da se lahko živali 

skrijejo tudi v knjigo? Vedno 

znova se skrijejo, a ti jih vselej 

najdeš. Za vsakim listom 

knjige je kakšna žival. 

__________________________

__________________________

__________________________

__________________________

__________________________ 
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NEKAJ ZA SPODBUDO : 

»… Ko otroci prosijo za pravljico, vemo, kako je otroška duša lačna tega, da 

bi jo podobe in gibi notranje razgibali. Podobna je glasbilu, ki bi rado, da nanj 

zaigramo, in tako cela polnost občutij, ki zmorejo negovati dušo mladega 

človeka, zaradi domišljijskih podob pravljic notranje zaniha in zaživi. Bogata 

postane otrokova duša, pisana in izpolnjena in v finem prehitku se v njej že 

gibljejo vzponi in padci poznejših usod. Če otroška duša te hrane ne dobi, 

ostane notranje topa, čustveno revna in negibna […] Če otroci odraščajo 

ujeti v železo, steklo in beton, njihove duše zacvetijo, če prav v predšolskem 

obdobju poslušajo pripovedke in pravljice. A ne ob zgoščenkah. Nebogljena 

pripoved matere je stokrat vrednejša od najbolj umetelno povedane 

pravljice. Poleg je človeško srce, par maminih oči, ki skupaj z otrokom prispe 

do tistega ovoja duše, ki ga težko kdo nadomesti … «  

(Streit, Jakob: Zakaj otroci potrebujejo pravljice, 2015) 
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