
Brez nje ne gre …

Projekt branja za najmlajše v predšolskem obdobju (od 4 do 6 let) 2017/2018



Dragi starši,
kaj otroku dati? Predvsem mu brati. Hvala, ker ste se odločili za to izbiro.

Spoštovane ravnateljice, ravnatelj in strokovne delavke v vrtcih,
hvala tudi vam, ker otroke spodbujate in jih motivirate ter si vzamete toliko časa za ta 
projekt, kljub obilici dela. Lepo je sodelovati z vami. Čutim vašo energijo in srčnost.

Cenjeni moji kolegi,
hvala za vašo zagnanost pri pripravi bralnega seznama in za vse spremljajoče dejavnosti 
od začetka do konca projekta. Vaše ideje in pomoč so neprecenljive. Vesela sem, ko 
vidim, kako uživate ob tem, kar delate.



Ob takšni podpori in vnemi vseh, ki vam namenjam to zahvalo, me za bralno kulturo 
mladih Savinjčanov ne skrbi. Zrasli bodo v odlične bralce, ki bodo postali aktivni državljani. 
Ne bodo se bali sprememb, ampak jih bodo ustvarjali in spodbujali.

Veliko bralnih užitkov vam privoščim. Naj jih spremljajo vesela druženja, dotiki, objemi, 
skodelice dišečega čaja, smeh, dobra volja, navdušenje … Naj jih spremlja vse, kar dela ta 
svet lep in bogat.

Aprila 2018 pa se vidimo na zaključnih prireditvah po vsej dolini. Kot vselej bodo malim 
Savinjčanom, ki berejo, priznanja izročili župani. Tudi njim iskrena hvala, ker si vsakokrat 
vzamejo čas za svoje male in mlade občane. 

Direktorica:
Jolanda Železnik



Spoštovani starši, otroci, bratje, sestre, babice, dedki …

Že peto leto začenjamo projekt branja predšolskih otrok (v starosti od 4 do 6 let) Mali Savinjčani 
beremo. To je le še ena izmed 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 od leve proti 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.



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, ki si jih lahko izposodite za 
14 dni v vseh enotah Medobčinske splošne knjižnice Žalec.

• Članstvo za otroke do 18. leta starosti je brezplačno.
• Otroci bodo skupaj s starši knjige brali od oktobra 2017 do aprila 2018. 

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.
• Zaključne prireditve bodo aprila 2018 v vseh občinah, ki sodelujejo v projektu. Povabili bomo starše 

in otroke. Župani občin bodo otrokom podelili pohvale. O zaključnih prireditvah boste obveščeni.
• Ker želimo omogočiti dostop do knjig vsem otrokom, vas prosimo, 

da si naenkrat izposodite največ tri knjige s seznama.



BRALI SMO (člani družine): PREBRALI SMO (naslovi knjig):



Niko Grafenauer
V gosjem redu gre v korak TROJE GOSK IN EN GOSAK/pesmi

Hvalisava putka, obrekljiva goska, muca brez prediva in drugi 
bodo navdušili v tej igrivi in duhoviti govorici besed in ilustracij.

Tatjana Pregl Kobe
LUNINI ŽARKI/pesmi

»Punčko plaši, kaj se tam 
zunaj v črni temi godi. 
Na vejah dreves se slana 
blešči, v soju luninih 
žarkov punčka zaspi.«



Ingrid in Dieter Schubert
ŠPELCA IN BRADAČ

Nenavadna gospod in gospa najprej živita vsak zase. 
Vihar gospodu uniči hišico, pod streho ga vzame gospa. 
V zahvalo ji pokaže, kako se skuha juha iz kladiva.

Rodrigo Folgueira
KUŽA BOBI

Kuža Bobi in Marko se igrata v parku in 
se na široko smejeta. Bobiju se v širok 
nasmeh ujame kanarček. Kaj pa zdaj?



Kašmir Huseinović
ČRIČEK IN MRAVLJICA

Živali nas v zgodbici večkrat česa koristnega 
naučijo. Taki zgodbici se reče basen. V eni basni 
nas učita čriček in mravljica, v drugih dveh pa …

Eun Ju Kim
ZAKAJ SEM TAKO MAJHEN?

Če hočeš biti velik, moraš biti najprej majhen. Iz 
majhnega zraste veliko. Časa ne moreš prehiteti.



Alison Jay
ČEBELA IN JAZ: 
zgodba o prijateljstvu/ 
zgodba brez teksta

Zgodbice o prijateljstvu med 
deklico in čebelo ne pripovedujejo 
besede, temveč zgovorne ilustracije. 
Poskusimo brati ilustracije.

Chih-Yuan Chen
GUJI GUJI

Neznano jajce se skotali po hribu in pristane 
v račjem gnezdu. Mama raca se ne razburja. 
Ko se jajca razpočijo, iz enega prileze 
krokodilček, ki postane krokoračka.



Suzanne Barton
JUTRANJI ZBOR in ZIMSKA PESEM

Slavček si želi peti z jutranjim zborom ptic, a nikakor mu ne uspe postati del njih, 
čeprav zna tako očarljivo zapeti. V drugi zgodbi pa taščica sedi na veji in žvrgoli, 
ko v gozdu nastane preplah. Listje se vrtinči, živali hitijo, menda prihaja zima.



Julie Bind
DOBRI ZLOBNI VOLK

Nekateri volkovi se le pretvarjajo, da so veliki 
in zlobni. V resnici so sočutni in radodarni. 
Čeprav kaj manjšega kljub temu ušpičijo.

Pierre Winters
TO SEM JAZ

Kje imamo nos? Zakaj imamo roke in noge? 
Imamo ušesa? Ob pesmicah, sličicah, nalogah in 
mini kvizu se bomo naučili vse o svojem telesu.



Vesna Radovanovič
GNEZDO

Med vejami oljčnega drevesa 
sta si spletla gnezdo kos 
in kosovka. Dedek o tem 
nemudoma obvesti vnukinjo 
in jo povabi na obisk.

Ingrid Huber
FILIPINA IN FILOMENA

Filipina in Filomena sta žirafi dvojčici. Tekmujeta v rasti. 
Katera bo prej dosegla oblak? Katera bo prva dosegla 
luno? Ko postaneta lačni, je tekmovanja konec.



Sueli Menezes
KRESNIČEK NINO

Luna sveti v noč, a tudi lučke 
kresničk igrivo razsvetljujejo 
noč. Kresniček Nino si želi, da 
bi luna vsaj eno noč ne svetila.

Nina Mav Hrovat
MIŠKA ŽELI PRIJATELJA

Miška v iskanju novega prijatelja prečeše gozd. 
Kako prepoznamo prijatelja? Kje ga najdemo?



MAMKA BRŠLJANKA: pravljice s celega sveta

90 let ilustratorke Ančke Gošnik Godec

Brali boste kratke in prijazne pravljice z vsega 
sveta. Pripovedovale so se iz roda v rod, potem pa 
jih je Kristina Brenkova prevedla in zapisala za vas.

Anna Kang
TI SI (NISI) MAJHEN

Nikoli nismo le majhni ali le veliki. Velikost 
je odvisna od tega, s kom se primerjamo. A 
kosmatinca se vseeno ne moreta sporazumeti.



Helen Docherty
KNJIGOTAP

Ko bo majhen Knjigotap vrnil knjige, ki so izginile 
iz hiš v Zajčji Dobravi, bo lahko vsak večer sedel 
ob vzglavju otroških postelj in poslušal pravljice.

Knister
LEPA IZABELA

Ovca Izabela se šopiri s svojim kožuščkom. 
Niso je še postrigli. Vsak bi rad imel 
košček zase. A Izabela ga ne da. Prerase 
ji oči in srce, potem pa se le odloči.



Katja Gehrmann
MEDVED IN MALI

Mali gosak je prepričan, da je medvedka njegova mami. Ta mu 
zmedeno dokazuje, kako je močna, kako zna plezati, plavati in 
teči, česar on zagotovo ne zna. A gosak se ne pusti odgnati.

Brigitte Sidjanski
MIŠEK MIRI – kdo je 
mamin ljubljenček?

Mišek Miri se obremenjuje, koga 
ima mamica najraje. Mamica 
največ pozornosti posveti mišku 
ali miški, ki jo ta hip najbolj 
potrebuje. Ali bo Miri kdaj na vrsti?



Zvezdana Majhen
Nanizanka za malčke/zbirka

Zbirka šestih slikanic lirično poučuje 
otroka o naravnem in družbenem okolju, 
jeziku, čustvih, predmetih, pojavih in 
tudi o razmišljanju in vživljanju.





Dugald Steer
ČAS ZA PRAVLJICO

Kako s pravljicami ukaniti lačnega lisjaka, da 
te ne skuha v loncu za večerjo? To zagotovo ve 
goska. Lisjak je zaspal, goska pa je odšla.

Ayano Imai
MEDTEM KO JE MEDVED SPAL …

Niso vsi medvedi samotarji. Samotar je medved v naši 
zgodbici, dokler se v njegovem klobuku ne naselijo ptice.



Viktorija Muha
LEPO VEDENJE DO OKOLJA

Otroci so radi v naravi. Kdor se kot 
majhen nauči, da je pospravljanje 
narave in vzdrževanje čistoče 
v njej del dnevnih opravil, 
bo to znal tudi pozneje.

Cvetka Sokolov
PONOČI NIKOLI NE VEŠ

Mihova družina bo poleti na morju v 
šotoru. A ker ponoči nikoli ne veš, kaj se 
lahko zgodi, se Miha odloči, da bo eno noč 
preživel v šotoru na domačem dvorišču.



Isol
DRUŽINSKA SKRIVNOST

Zabavna zgodba o deklici, ki 
zjutraj pokuka v kuhinjo in vidi 
mamico, ki vsa skuštrana pripravlja 
zajtrk. Videti je kot ježevka. 
Je to sploh njena mamica?

Helen Docherty
VITEZ PLEMENITI, KI NI HOTEL SE BORITI

Za boj z zmajem potrebujemo šlem, 
meč in cel kup najljubših knjig. Leo v tej 
zgodbici ve, kako ugnati zmaja.



Anke Wagner
MAMIN NOVI PRIJATELJ

Nekateri starši se ločijo. Tako pač je. Fant v naši 
zgodbi živi z mamico, ta pa mu pove, da pride 
na obisk njen novi prijatelj. Fant skuje načrt.

Antonie Schneider
GOSPOD VESEL IN GOSPA MRAK

Gospa Mrak živi v mračni hiši, gospod 
Vesel pa je njen sosed v veseli hiši. Ona 
mrko gleda njegovo veselje, a on se ne 
pusti pomračiti. Kdo bo koga ugnal?



V skrbi za zdravje
zbirka Lekarne Ljubljana

Otroci pogosto sprašujejo, kako deluje naše 
telo, zakaj kihamo, zehamo, zakaj imamo 
vetrove ... Slikanice Lekarne Ljubljana jim 
pomagajo razumeti marsikaj od tega.

MOJE ČUDOVITO TELO • NA POMOČ, ZBOLEL SEM!
PRDEČA PRINCESA • RANIL SEM SE! KAJ NAJ STORIM?





Amanda Askew
KDO VSE NAM POMAGA/zbirka

Knjižice iz zbirke Kdo vse nam pomaga z nazornimi ilustracijami otrokom 
na preprost način predstavijo nekaj poklicev, potrebnih v vsaki skupnosti.





Jane Bingham
VSAK JE KDAJ …/zbirka

VSAK JE KDAJ JEZEN 
VSAK JE KDAJ PRESTRAŠEN 
VSAK JE KDAJ SREČEN 
VSAK JE KDAJ ŽALOSTEN

Zbirka želi otrokom pomagati razumeti 
in obvladovati nove situacije, čustva 
in občutke, s katerimi se srečujejo.





Ezop
TAKO GOVORIJO ŽIVALI …: Ezopove basni

Kratke basni s poučnim koncem, ki jih 
morda že poznate, so znova zanimive, 
saj jih bogatijo čudovite ilustracije.

Ivanka Borovac
MALI BONTON ZA VELIKE OTROKE

S Tonkom Bontonkom in Nemirnico 
se bodo otroci domiselno in razigrano 
naučili pravil lepega vedenja.



David Barrow
STE KJE VIDELI SLONA?

Prikupna skrivalnica s slonom, ki se zna 
skriti v vsak kotiček hiše kot majhen otrok, 
ki si da na glavo krpico in reče: »Ni me.«

Izdala: Medobčinska splošna knjižnica Žalec, zanjo Jolanda Železnik
Besedilo: Irena Štusej
Jezikovni pregled: mag. Lea Felicijan
Oblikovanje: Triartes
Naklada: 1000 izvodov
Tisk: Grafika Gracer, d. o. o.
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