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ZAKAJ DRUŽINSKO BRANJE? 

 
Spoštovani starši, 
vaš otrok ne bo postal bralec čez noč. Niti zato ne, ker bi imel         
posebne bralne gene. Bralec raste in se razvija v družini. Zato mu  
bodite dober zgled in berite. Naj vas vidi, da uživate v branju.  
 

Berite in pripovedujte tudi njemu. Pokažite in preberite mu zgodbo, 
ki ste jo sami radi poslušali, ko ste bili njegovih let. Pravljica za lahko 
noč je vedno odlična izbira. Ni vam treba hiteti in brati vsak večer 
nove slikanice, saj vendar niste na bralnem tekmovanju! Bodite      
potrpežljivi, ko mu boste morali kakšno pravljico prebirati ali          
pripovedovati znova in znova! Dajte mu čas, da zgodbo predela. 
 

V zloženki predbralne značke boste našli nekaj priporočil za branje, 
predstavljene knjige in slikanice pa niso seznam priporočenega    
gradiva, ampak so le primeri, ki naj vam olajšajo izbiro knjig, ki jih 
boste prebirali skupaj z otrokom. 
 

Želim vam veliko prijetnih skupnih bralnih trenutkov, 
Sabina Zore, 

vodja predbralne značke Veronikin zaklad 

»Pravljice so več kot resnične: ne zato, ker nam pripovedujejo, da 
zmaji v resnici obstajajo, temveč zato, ker nam dopovedujejo, da jih 
je mogoče premagati!« 

G. K. Chesterton 

 



PRAVILA PREDBRALNE ZNAČKE 

Pri predbralni znački Veronikin zaklad beremo od 17. 
septembra (začetek na Dan Zlatih knjig) do 2. aprila 
(zaključek na mednarodni Dan knjig za otroke). 
 

Otroci v vrtcu predstavijo knjige, ki so jim jih doma  
prebrali starši.  
 

Otroci do 3. leta starosti (CICI Veronikin zaklad) v vrtcu 
predstavijo 2 slikanici ALI 1 slikanico in se naučijo 1 
pesmico. 
 

Starejši otroci, od 4. do 6. leta, predstavijo 4 knjige: 
• 2 pravljici ali zgodbi (ljudsko, klasično ali sodobno 

pravljico, lahko tudi v obliki stripa, slikopisa ali      
slikanice brez besedila).  

• 1 pesmico. 
• 1 poučno knjigo. 
 

Za predstavitev si lahko otrok izbere katero koli knjigo, 
ki mu je všeč in je primerna njegovi starosti.  
 

Za svetovanje pri izbiri primerne slikanice se starši    
lahko obrnejo na knjižničarja informatorja v knjižnici, 
priporočila za branje so objavljena na spletni strani 
www.kam.sik.si. 

 

http://www.kam.sik.si


PRAVILA PREDBRALNE ZNAČKE 

Za hitro ali lažjo izposojo so v knjižnici pripravljeni    
bralni paketi za predbralno značko. 
 

• Bralni paket CICI Veronikin zaklad (do 3. leta         
starosti): paket vsebuje 5 knjig: 3 slikanice kartonke, 1 
zbirko pesmic in 1 knjigo za starše. 
 

• Bralni paket Veronikin zaklad (od 4. do 6. leta       
starosti): paket vsebuje 7 knjig: 4 slikanice, 1 poučno 
knjigo, 1 zbirko pesmi in 1 knjigo za starše. 
 

Skupina otrok skupaj z mentorjem v vrtcu pripravi   
skupinski izdelek na temo: NAJ KNJIŽNI JUNAK/
JUNAKINJA. Izdelke v aprilu/maju ob zaključku 
predbralne značke razstavimo v knjižnici.  
 

Otroci za opravljeno predbralno značko prejmejo      
priznanje. 
 

Pri predbralni znački lahko sodelujejo predšolski otroci, 
ki so člani KFBK, saj si do 18. leta starosti knjižnično 
gradivo lahko izposojajo brezplačno.  

 



IZBOR GRADIVA ZA OTROKE 

Za predstavitev si lahko otrok izbere katero koli     
knjigo, ki mu je všeč in je primerna njegovi starosti.  
 
PRAVLJICE in SLIKANICE (kvalitetne ljudske, klasične in 
sodobne slikanice). Za otroke izbirajte kakovostne     
slikanice, tako izvirne slovenske kot prevedene.  
 
Poskrbite, da bodo vaši otroci poznali slovenske 
(knjižne) ljudske junake, kot so Peter Klepec, kralj 
Matjaž, Martin Krpan, Kekec in drugi. 

 



Bodite pozorni na izvirne slovenske slikanice Ele Peroci, 

Svetlane Makarovič, Bine Štampe Žmavc, Anje Štefan 

in mnogih drugih, z ilustracijami vrhunskih slovenskih 

ilustratorjev Marlenke Stupica, Ančke Gošnik Godec, 

Marjance Jemec Božič, Zvonka Čoha, Jelke Reichman, 

Damijana Stepančiča, idr. 

Nekaj primerov slikanic: 



POUČNE KNJIGE izbirajte in ponudite glede na           
področje, ki otroka zanima: o živalih, o rastlinah, prevozna 

sredstva in promet, barve, oblike, nasprotja, bonton, življenje nekoč, 
moje telo idr. 

OTROŠKE PESMICE naj bodo kratke, spevne in igrive. 
Učenje na pamet naj bo zabava, ne prisila. Predlagamo 
nekaj zbirk: A. Štefan: Lonček na pike, L. Prap: Živalske uspavanke, 

O. Župančič: Abeceda na polju in v gozdu idr. 



KAKO BRATI Z OTROKOM? 

Otrokom do 3. leta starosti so namenjene knjige z malo 
preprostega besedila, ki mu približajo različne pojme in 
situacije iz njegovega vsakdanjika. Njihova glavna     
značilnost je, da poleg poučnega elementa vključujejo 
tudi element igre: igralne knjige, preproste slikanice, 
kartonke, leporello, ter spodbujevalne slikanice.  
 

Malčkom po 3. letu po navadi ponudimo slikanice ali 
ilustrirane knjige za otroke s sodobno umetno ali     
ljudsko pravljico, realistične zgodbe za otroke, ki že 
obravnavajo nekatere problemske teme, otroško       
poezijo in dramatiko. Lahko tudi daljša besedila, ki jih 
otroku beremo v nadaljevanju (različne zbirke pravljic).  
 

Od 5. leta naprej otroku ponudimo vsebinsko in          
jezikovno zahtevnejšo literaturo. Sem sodijo poučne 
knjige, ki lahko služijo za pogovor o določeni temi ali za 
razlago pojmov. Posebej primerne so tudi poučno       
leposlovne slikanice in knjige, ki obravnavajo poučne 
teme s pomočjo leposlovnega besedila. 

 



KAKO BRATI Z OTROKOM POUČNE KNJIGE 

Navadimo otroka, da je knjiga vir informacij in znanja. 
Ko nas otrok kaj vpraša, sezimo po poučnih knjigah, 
priročnikih, atlasih, enciklopedijah in skupaj poiščimo 
odgovor. Ob knjigah skupaj načrtujemo izlet, sprehod v 
naravo, poiščimo zamisli za ustvarjalne dejavnosti, 
praznovanja, navodila za igranje družabnih iger,           
izberemo recept in spečemo piškote.  
 

Izberimo poučno knjigo s področja, ki otroka zanima: 
ima rad živali? Morda se navdušuje nad vesoljem, stroji 
ali rad proučuje vreme? Ob knjigi se pogovarjajmo, kaj 
izdelajmo. Knjiga je lahko tudi odlična iztočnica za     
pogovor o različnih stiskah in težavah. 

VIRI:  
Tilka Jamnik in Manca Perko: Otrok, branje, odrasli 
Beremo skupaj : priročnik za spodbujanje branja 
Natalija Pokovec: Žabica Polonca ima govorni nastop 
ILUSTRACIJE: 
Saša Kerkoš 

Slikanico najprej večkrat preberite skupaj z otrokom. 
Zgodbo naj otrok obnovi sam ob ogledovanju ilustracij. 
Po želji lahko otrok zgodbico nariše po svoje. 
 

Spodbujajte ga, da govori razločno. Pove naj avtorja 
knjige in naslov zgodbe, ki jo bo predstavil. 
 

Poučne knjige ni treba predstaviti v celoti, lahko si       
izbere posamezno poglavje, ki se mu zdi najbolj          
zanimivo.  

 

Pesem lahko recitira ali zapoje. 

GOVORNI NASTOP V VRTCU 

 

 


