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POVZETEK 

Prebiranje slikanic je eden izmed lepših spominov iz otroštva, ko si starši ali stari starši 

vzamejo čas samo za otroka. Veliko otrok tako skozi slikanice in zanimive zgodbe pride do 

novih znanj z različnih področij. Ta občutek domačnosti iz otroštva, ki se v nas prebudi ob 

prebiranju slikanic, lahko prenesemo tudi v pouk naravoslovja. Je »domača« literatura, s 

katero se otroci najlažje poistovetijo. Ob prebiranju slikanic utrjujemo tudi pomembne 

sestavine pismenosti, in sicer povezovanje predhodnega znanja, povzemanje informacij, 

sklepanje in napovedovanje. Z navedenimi sestavinami vplivamo tudi na razvoj naravoslovnih 

znanj, ki so pomembne za razvoj učencev v prvih letih šolanja in zagotavljajo dobre temelje 

za nadaljnje razumevanje ter dojemanje snovi iz naravoslovja. V teoretičnem delu 

diplomskega dela so predstavljeni elementi bralne motivacije, glavni sestavni deli slikanice in 

kaj mora vsebovati kakovostna slikanica. Sledi opis prednosti uporabe slikanic pri poučevanju 

naravoslovja, izzivi ob poučevanju s pomočjo slikanic, na kakšen način izberemo ustrezno 

literaturo za naravoslovne predmete in kako to uporabimo v razredu. Namen diplomskega 

dela je bil analizirati slikanice z naravoslovno vsebino in na podlagi rezultatov analize 

sestaviti priporočilni seznam kakovostnih naravoslovnih slikanic v slovenskem jeziku za 

tematske sklope iz učnih načrtov za prvih pet razredov osnovne šole. 

Na podlagi analize, izvedene v petih korakih, smo prišli do priporočilnega seznama 

kakovostnih slikanic. Pregledanih je bilo 143 slikanic, na priporočilnem seznamu pa jih je 15. 

Analiza je pokazala, da prevladujejo slikanice iz tematskega sklopa Živa bitja. Kar v osmih 

slikanicah je vsebina, ki ustreza temu tematskemu sklopu. Med pregledanimi slikanicami ni 

bilo nobene primerne tematskemu sklopu Sile in gibanje. Nobena slikanica, ki je na 

priporočilnem seznamu, ni prejela nagrade za kakovost Zlata hruška, saj med literaturo, ki 

smo jo pregledali, v priporočilnih seznamih Pionirske knjižnice, nismo našli niti ene slikanice 

z oceno odlično, ki bi po vsebini in kriterijih ustrezala kateremu od naravoslovnih tematskih 

sklopov. Na naključnem vzorcu učiteljev, smo izvedli tudi anketo o uporabi slikanic pri pouku 

naravoslovja. Rezultati so pokazali, da le 45 % učiteljev pri pouku naravoslovja uporablja 

slikanice. 

Ključne besede: bralna motivacija, poučevanje naravoslovja, slikanica, priporočilni seznam 

slikanic, izbira kakovostne slikanice. 
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SUMMARY 

Reading picturebooks is one of the most memorable experiences of our childhood that parents 

and our grand parents shared with us. Many children experience new horizons of knowledge 

through the magic of picturebooks and by reading new interesting stories. This great feeling 

from our childhood can be brought to the classes of natural science because children can 

easily identify with this kind of literature. By "reading" picturebooks children will sharpen 

their writing skills, receive new information, summarize their previous knowledge, acquire 

inference and foretelling. Bearing this in mind we can also influence natural science as a 

means of pupils' progress in the first years and thus assuring good foundations for the future 

comprehension of this particular field of science. Elements of reading motivation, essential 

parts of a picturebook and what a quality picturebook should contain are presented in the 

theoretical part of the thesis. This is followed by a description how a picturebook can be used 

in teaching natural science, the challenges it provides and how to choose appropriate literature 

within the field of natural science and how to use it in the classroom. The purpose of the 

thesis was to analyse picturebooks from the field of natural science and thus by analysing 

these results put together a recommendable list of quality picturebooks in Slovene language 

for the curriculum Spoznavanje okolja and Naravoslovje in tehnika in first five grades of 

primary school. 

According to the five steps criteria a recommendable list of quality picturebooks was put 

together. After analysing 143 picturebooks only 15 remained recommendable. The analysis 

showed that picturebooks with the theme Živa bitja prevail and in 8 picturebooks this theme 

could be found, but there were found no picturebooks with the theme  Sile in gibanje. No 

picturebook from the recommendable list received the quality award Zlata hruška although 

the list of recommendable list of Pionirska knjižnica was checked and not one picturebook 

with the content and criteria from the field of natural science was reviewed excellent. 

According to a survey how many teachers use picturebooks within their teaching methods the 

results showed that out of 34 who answered only 45% of them use picturebooks as their 

method of teaching in the field of natural science. 

Key words: reading motivation, teaching natural science, picturebook, recommendable list of 

picturebooks, choice of quality picturebook. 
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»Iskreno verjamem, da vedenje ni pol toliko pomembno kot občutenje. Če so dejstva semena, 

ki kasneje rodijo znanje in modrost, potem so čustva in vtisi čutovrodovitna zemlja, v kateri 

rastejo semena. Otroška leta so čas, kjer se rodovitna zemlja pripravlja. Ko so čustva zbujena 

občutek lepega, vznemirjene nad novim in neznanim, občutek sočutja, občudovanje in 

ljubezen – potem si želimo, da je znanje predmet našega čustvenega odziva. Enkrat najden, 

nikoli izgubljen. Veliko bolj pomembno je, da otrokom omogočimo pot znanja, ki jo hočejo, 

kot da ga ˝damo na dieto˝ dejstev, ki še je ni pripravljen osvojiti« (Carson, 1956, v Ansbery, 

Morgan, 2010, str. ix). 
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1 UVOD 
Glavna raziskovalna vprašanja diplomskega dela so bila, ali obstajajo slikanice v slovenskem 

jeziku, ki so primerne za pouk naravoslovja in kakšna je praksa učiteljev pri uporabi slikanic 

pri pouku naravoslovja. Slikanice smo analizirali s pomočjo kriterijev iz priročnikov za 

mladinsko književnost in kriterija, povzetega po Prilogi 1. Tako smo izmed 143 slikanic 

izbrali 15 tistih, ki so najprimernejše za pouk naravoslovja. 

»Skupno gledanje slikanic, pripovedovanje in branje zgodb hitro povežemo z razvojem 

otrokovega govora in z njim nerazdružljivo prepletenim razvojem mišljenja. Pa vendarle to 

nista edini področji otrokovega razvoja, ki ju spodbujajo navedene dejavnosti. S skupnim 

branjem otroku skozi socialno interakcijo posredujemo tudi psihološka orodja, ki jih bo 

kasneje uporabljal sam, da bo z njimi obvladoval svoje vedenje. Družbenih oblik vedenja, kot 

so npr. vsakdanja raba določenih predmetov, socialno sprejemljivo vedenje, uravnavanje 

čustev ter moralno presojanje, se namreč otrok najprej uči v socialnem kontekstu s pomočjo 

starejših otrok in odraslih, kasneje pa jih uporabi sam. Ta znanja mu lahko, na zanj ustrezen 

način, posredujemo tudi s posredovanjem, branjem zgodb, pravljic, pripovedk« (Marjanovič 

Umek, Zupančič, 2003, str. 22). 

Tisoče let nazaj se je znanje prenašalo z ustnim izročilom (Cleveland, 2015). Tako je nastalo 

veliko pravljic, pripovedk in zgodb. Še danes v nas takšne zgodbe vzbudijo pozornost in nas 

pritegnejo, tako odrasle kot otroke. Otrok skozi knjigo spoznava svet, ki ga ne pozna, rešuje 

probleme in strahove, razvija domišljijo itd. (prav tam). Ob upadanju navdušencev nad knjigo, 

kot fizično obliko, je zelo pomembno, da vzgajamo bralce že od malih nog (Cleveland, 2015). 

Otroku lahko približamo knjige že od rojstva naprej. Če otroka vzgajamo v tem duhu in tudi 

sami posežemo po knjigi, dobi otrok zgled, ki mu bo ostal. Tako lahko tudi v učilnici s 

slikanico prikličemo lepe občutke domačnosti in spomine na branje pred spanjem (prav tam). 

Ti priklici lepih občutkov so lahko dragocena motivacija za učenje. Tako se zabriše sled med 

napornim učenjem in pomnjenjem na pamet. Če je poučna vsebina zapakirana v zgodbo, ki jo 

pripoveduje ali prikazuje vrstniški junak, je učenje še toliko bolj zabavno (prav tam).  

Znanstvene metode in pristopi so lahko za učence zelo neprivlačni, težki, nedostopni in tako 

lahko hitro izgubijo motivacijo (Cleveland, 2015). Veliko učencev že dokaj hitro izgubi 

interes ob vseh definicijah, ki jih morajo znati na pamet (prav tam). Velikokrat sploh ne vidijo 

pomena. Skozi slikanice lahko pritegnemo tudi starejše učence (prav tam). Z zgodbo se lažje 
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poistovetimo, zbujamo domišljijo, pritegnemo s problemom, ki ga obravnava. Drži nas vse do 

razpleta. Ob vsem tem pa se mimogrede naučimo kaj novega. Vendar je v poplavi današnjega 

kapitalizma preveč blišča in kiča, nasičenih ter nekakovostnih informacij ter virtualnega sveta, 

ki žal najbolj napada najmlajše bralce (Cleveland, 2015). Otroci so najbolj izpostavljeni 

krempljem potrošništva. 

V diplomski nalogi je govora o bralni motivaciji in kako je povezana z učno uspešnostjo, 

katera slikanica je dovolj kakovostna za pouk naravoslovnih vsebin od prvega do vključno 

petega razreda, ter kakšni so kriteriji, ki nam pomagajo pri izbiri primerne slikanice, da 

učencem približamo naravoslovne pristope in teme. Glavni cilj diplomske naloge je bil 

izdelati priporočilni seznam kakovostnih leposlovnih in poučnih slikanic, ki lahko dopolnijo 

pouk naravoslovja ter učencem povečajo motivacijo za učenje naravoslovja (Cleveland, 

2015). V empiričnem delu je priložen seznam 15 slikanic, ki so na kratko opisane in 

opremljene z operativnimi cilji, ki smo jih vzeli iz učnega načrta Spoznavanje okolja (Kolar, 

Krnel, Velkavrh, 2011) ter Naravoslovje in tehnika (Vodopivec idr., 2011), tako da bo 

učiteljem in tudi staršem v pomoč, katero slikanico s področja naravoslovja izbrati. S. Pečjak, 

N. Bucik, A. Gradišar in C. Peklaj (2006) ugotavljajo, da učencem po tretjem razredu upada 

veselje do branja in učenja iz učbenikov (Cleveland, 2015), zato lahko učitelj s pomočjo 

slikanic dvigne zanimanje in motivacijo učencev. 

2 TEORETIČNI DEL 
V teoretičnem delu bomo predstavili vpliv bralne motivacije na branje in kako branje vpliva 

na otrokov razvoj. Predstavili bomo slikanico in njeno značilno zgradbo. Opisali bomo 

kakovostne prvine slikanice in kako izbrati kakovostno slikanico, da je primerna za vključitev 

v pouk naravoslovja. Podrobneje bomo predstavili prednosti uporabe slikanice in izzive ob 

njenem vključevanju v pouk naravoslovja. 

2.1   Bralna motivacija 

Razumevanje motivacije in s tem  bralne motivacije se iz leta v leto spreminja. Strokovnjaki 

(Pečjak, Bucik, Gradišar in Peklaj, 2006) izhajajo predvsem iz spoznanj kognitivne 

psihologije ter bralno motivacijo povezujejo s celostno učno motivacijo učenca oziroma 

posameznika. M. Kordigel Aberšek (2008) govori o nešteto vrstah motivacij, toliko kot je 

literarnih del, »krat toliko, kolikor je otrok, skupin otrok, ki jih pripravljamo na 

literarnoestetsko doživetje« (prav tam, str. 113). Pojmovanje bralne motivacije je v šoli kot 

del bralne učinkovitosti (Pečjak idr., 2006). Opredeljuje se kot skupek delovanja kognitivnih, 
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metakognitivnih in motivacijskih dejavnikov, ki se odražajo v branju posameznika (Pečjak 

idr., 2006). Bralna motivacija pa ne izhaja samo iz šolskih klopi. Je kompleksen proces, ki 

vključuje tudi vrstnike, starše, stare starše, vzornike, itd. (prav tam). »V prostem času berejo 

učenci različne vrste umetnostnih in neumetnostnih besedil. Tako spoznavajo različne bralne 

zvrsti in vsebinsko raznolika besedila. Gotovo lahko rečemo, da obstaja velika povezanost 

motivacijskih dejavnikov med branjem v prostem času in branjem v šoli. Učenci, ki so 

navdušeni za branje leposlovja in tudi drugih bralnih zvrsti v prostem času, so tudi bolj 

motivirani za branje v šoli, tj. za branje umetnostnih besedil in tudi za branje v funkciji učenja 

(učenje iz učbenikov in z uporabo bralnih strategij učenja)« (Pečjak, Gradišar, 2012, str. 71). 

Bralna motivacija in pismenost sta nerazdružljivo povezani (Bucik, 2009). Bralna motivacija 

je glavna sestavina pismenosti (prav tam). Nataša Bucik (2009), strokovnjakinja za psihološke 

vidike branja otrok in mladine, pojasnjuje, da številne tuje ter domače raziskave pismenosti 

kažejo, da problem pismenosti ni samo v pomanjkanju sposobnosti, ampak tudi v 

pomanjkanju motivacije za branje. »Motivacijo in interes za branje oziroma pozitiven odnos 

do branja postavljajo kot ključne za razvoj zgodnje, porajajoče se pismenosti in tudi za 

kasnejši razvoj pismenosti nasploh. Raziskave, ki so proučevale uspešne bralce, so pokazale, 

da je za razvoj učinkovitega in zavzetega bralca pomembno razvijati otrokovo motivacijo za 

branje že v zgodnjem otroštvu, ko se pismenost začne razvijati ––v t. i. obdobju porajajoče se 

pismenosti« (Bucik, 2009, str. 17). 

S. Pečjak idr. (2006)ugotavljajo, da stoji za bralno učinkovitostjo in uspešnostjo bralna 

motivacija. Vemo, da vaja dela mojstra, če mojster dela vajo. Zato tudi velja, da več kot otrok 

bere, hitreje bo usvojil tehniko branja. Vzpostavila se bo avtomatizacija branja, ki bo 

omogočila boljše razumevanje prebranega in večjo bralno učinkovitost (Pečjak idr., 2006). 

Vse to pa povečuje tudi bralno motivacijo (prav tam). V praksi je to videti tako, da otrok, ki 

bere hitro in brez napak, prej poprime za knjigo ter dokonča svojo nalogo za razliko od otrok, 

ki v branju niso izurjeni (prav tam). Raziskave kažejo, da se bralna motivacija povezuje z 

učno uspešnostjo (prav tam). Višje učne rezultate dosegajo bolj zavzeti bralci (prav tam). 

Sonja Pečjak in Ana Gradišar (2012, str. 51) bralno motivacijo opredeljujeta kot 

»nadpomenko za različne motivacijske dejavnike, ki spodbujajo človeka k branju, dajejo 

bralnemu procesu smisel in tako pomagajo posamezniku, da vztraja do cilja«. Poudarjata, da 

si bralec želi bralno izkušnjo še ponoviti oziroma jo ponovno doživeti (prav tam). S tem ima 

bralna motivacija veliko vlogo pri uspešnosti otroka na splošno, saj vpliva na proces učenja, 

ki se nikoli ne zaključi (prav tam). 
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2.1.1 Prvine bralne motivacije 

Pomembna sodobna avtorja in strokovnjaka s področja bralne motivacije, Wigfield in Guthrie 

(1997, v Pečjak idr, 2006), sta ugotovila, da motivacija za branje vključuje enajst prvin, ki se 

razvrščajo v tri širše skupine. 

Prva skupina združuje prepričanja o sposobnostih in učinkovitosti branja. Dimenzije 

so naslednje: 

 lastna učinkovitost/kompetentnost (prepričanje o lastni uspešnosti pri branju), 

 izziv (pripravljenost na spopad z zahtevnimi besedili) in 

 izogibanje dejavnosti (želja izogniti se bralni dejavnosti). 

Druga skupina vključuje cilje in  notranje ter zunanje razloge za branje. Dimenzije, ki 

se nanašajo na notranjo motivacijo, so: 

 radovednost (želja brati o posebni temi), 

 zatopljenost (besedilo nudi užitek) in 

 pomembnost (prepričanje, da je branje pomembno ter vredno). 

 

Zunanji razlogi za motiviranje bralca so: 

 priznanje (prejemanje materialnih priznanj za uspeh), 

 branje za ocene in 

 tekmovalnost (prekašanje drugih vrstnikov). 

 

Tretja skupina predstavlja socialni vidik branja. Tukaj sta predstavljeni dve dimenziji: 

 socialnost (branje zaradi socialnih razlogov) in 

 ustrežljivost (ustreči pričakovanju drugih) (Pečjak idr., 2006, str. 8). 

2.1.2 Notranja in zunanja motivacija 

Stroka (Pečjak  idr., 2006) izpostavlja dva vidika motivacije, notranjo in zunanjo. Oba vidika 

sta vrsta motivacije, med seboj se razlikujeta po izvoru motiviranosti, ki nas žene do 

izbranega cilja. V tabeli 1 so na konkretnem primeru vedenja učenca nazorno prikazane 

razlike med zunanjo in notranjo motivacijo. 

2.1.2.1 Notranja motivacija 

Notranja motivacija izhaja iz nas samih, iz naših notranjih želja in potreb po branju (Pečjak 

idr., 2006). Splošno je znano, da je učinkovitejša od zunanje motivacije in vodi do 
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dolgoročnega bralnega interesa (prav tam). Notranje motivirani bralec bo pogosteje posegel 

po čtivu, kar posledično vpliva tudi na njegovo uspešnost (prav tam). Ker bralec več bere, je 

bolj bralno in učno učinkovit ter bolj pismen (prav tam). Notranja spodbuda je dobra 

popotnica za učenca, da poseže po knjigi tudi po končanem šolanju (prav tam). 

Ključne prvine notranje motivacije so: 

 kompetentnost ali občutek lastne učinkovitosti, 

 interes, 

 zatopljenost v branje in 

 prepričanje o pomembnosti branja (Pečjak idr., 2006,str. 11). 

2.1.2.2 Zunanja motivacija 

Zunanje motiviran posameznik je odvisen od zunanjih vzgibov (npr. dobra ocena, priznanje, 

pohvala), ki vplivajo na dokončanje naloge (Pečjak idr., 2006). Zaradi tega je zunanja 

motivacija kratkotrajna oziroma začasna in v osnovi ne vodi do trajnih interesov (posamezniki 

berejo le v času izobraževanja) (prav tam). Zunanje motiviran bralec »izrabi« knjigo, da dobi 

npr. dobro oceno ali pohvalo (prav tam). Zato pri ponovnem motiviranju učenca za branje 

spet uporabimo neke vrste nagrado, da ga spodbudimo k branju (prav tam). Močen vpliv 

imata tudi tekmovalnost med vrstniki in socialna motivacija, in sicer tako, da učenec lažje in 

bolje sodeluje v določenih bralnih dejavnostih (prav tam). 

Ključne prvine zunanje motivacije so: 

 priznanje (npr. pohvala, diploma), 

 dosežek (npr. ocena), 

 tekmovalnost in  

 socialna motivacija (Pečjak idr., 2006,str. 18). 

Ob tem je potrebno izpostaviti, kdaj je upoštevanje in neupoštevanje zunanje ter notranje 

motivacije pri sodobnem pouku književnosti smiselno. Sodobni pouk književnosti mogoče v 

ospredje preveč postavlja bralne interese učenca, ki vodijo zgolj k ugodju (Saksida, 2010). 

Naloga učitelja je – kljub upoštevanja bralnih interesov učencev – tudi razvijanje bralnih 

zmožnosti in širjenje njihove literarne razgledanosti, ki je mogoča le s seznanjanjem z 

raznolikimi besedili, med drugim s kanonskimi, in ne samo z všečnimi romani (prav tam). In 

prav zaradi tega je povezava med notranjo in zunanjo motivacijo nebistvena (prav tam). 

Učitelj ne more ocenjevati notranje bralne motivacije učenca, ampak  le zunanjo, na podlagi 

katere učenec pokaže odnos do literarnega dela in pridobljeno literarno znanje (prav tam). 
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»Kar bi se izražalo npr. v povezavah: bere rad, zato ocena odlično – branja ne mara, zato 

ocena nezadostno« (Saksida, 2010, str. 19). 

»Navedene  ugotovitve številnih avtorjev potrjujejo, da je motivacija za branje dejansko 

večdimenzionalna in raznolika, zato ne moremo na splošno govoriti, da so učenci motivirani 

ali nemotivirani, temveč da so motivirani na različne načine in za različne bralne vsebine« 

(Pečjak idr., 2006, str. 10).  Iz tega lahko izpeljemo, da se dejavniki notranje in zunanje 

motivacije med seboj zelo prepletajo ter povezujejo (prav tam).  Ob tem pa obstaja še več 

motivacijskih vplivov, med katerimi je tudi učitelj (Pečjak, 2010). Učenci lahko v učitelju 

vidijo velikega motivatorja, predvsem, če sam veliko bere in se o tem pogovarja z učenci 

(prav tam). Velik vpliv imajo tudi dostop do knjižnice, količina branja in raznolikost, 

možnost, da sami izberejo literaturo, možnost pogovora ter druženja v razredu ob knjigah s 

sošolci in/ali z odraslimi (prav tam). Poleg naštetega, so pomembne tudi prve izkušnje s 

knjigami in z branjem. Velikokrat se bralci odločajo, da bodo brali tematiko, ki jo že poznajo 

ali pa so jo prebirali že s starši (Pečjak, Gradišar, 2002). 

NOTRANJA MOTIVACIJA ZUNANJA MOTIVACIJA 

»Bralec se izgubi v branju«/je zatopljen v 

branje. 

Izogiba se branju in bere, ker mora. 

Uporablja kompleksnejše strategije 

razumevanja in bralne učne strategije. 

Izogiba se uporabi strategij,  

jih ne pozna. 

Je radoveden in ima raznolike interese. Je ustrežljiv in prilagodljiv. 

Si sam postavlja bralne cilje. Bralne cilje mu postavljajo drugi. 

Usmerja trud in premaguje ovire glede na 

postavljene cilje. 

Išče najkrajšo pot do cilja. 

Rad deli bralne izkušnje s sošolci, pokaže, 

kaj zna, je samozavesten ... 

Se ne pogovarja rad o prebranem, je negotov 

in anksiozen. 

Nagrada je novo znanje, užitek. Nagrada je ocena, priznanje v socialnem 

okolju. 

Ceni svoje branje. O svojem branju nima dobrega mnenja. 

Ima pozitivna stališča do branja.  Ima manj pozitivna stališča do branja. 

Branje je zanj vir zadovoljstva in potešitev 

radovednosti, pa tudi nagrada. 

Branje je zanj sredstvo za dosego drugih 

ciljev. 

Nagrada je ocena ali priznanje v socialnem 

okolju. 

Tabela 1: »Notranja in zunanja motivacija za branje« (Pečjak, Gradišar, 2012, str. 89). 

2.2   Povezanost bralne motivacije z bralno/učno uspešnostjo 

Veliko raziskav v zadnjem desetletju pripisuje motivacijskim dejavnikom vedno večjo vlogo 

in poroča o povezanosti bralne motivacije z učno uspešnostjo (Pečjak idr., 2006). Če je 

motivacija dovolj velika oziroma prava, se zahtevnost prebranega čtiva zmanjša (prav tam). 

Strokovnjaki (Pečjak idr., 2006) pojasnjujejo, da učenci bolje razumejo temo, ki je zanje 
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zanimiva in jih pritegne, kot temo, ki jih ne zanima. Upoštevanje učenčevega interesa, ki ga 

lahko dosežemo z dajanjem možnosti izbire učencu, pa dalje vpliva na cilje, ki si jih učenci 

postavijo (prav tam). Če jih naloga in besedilo zanimata, branje sprejemajo kot sredstvo za 

doseganje svojih ciljev ter kot užitek (prav tam). »Upoštevanje posameznikovega interesa 

vpliva tako na užitek doživljanja, na vključenost v nalogo in na vrednotenje same naloge« 

(Pečjak idr., 2006, str., 22). »Nasprotno pa se učenec, ki ni motiviran za branje, izogiba tudi 

učnim situacijam, v katerih se je potrebno učiti s pomočjo branja. Kratkoročno to vodi k 

manjši učni uspešnosti, dolgoročno pa tudi k manjši socialni (družbeni) uspešnosti« (Pečjak 

idr., 2006,str. 22). V mednarodni raziskavi o bralni pismenosti PIRLS 2001, v katero so bili 

vključeni tudi slovenski tretješolci, njihovi starši, učitelji in ravnatelji, so pokazali 

pomembnost vpliva motivacijskih dejavnikov na bralne dosežke (prav tam). »Slovenski 

učenci in učenke, ki imajo pozitiven odnos do branja, se radi pogovarjajo o knjigah, so veseli, 

če dobijo knjigo za darilo, jim branje ni dolgočasno, v branju uživajo, dosegajo višje bralne 

dosežke od mednarodnih povprečnih rezultatov, medtem ko drugi ne dosegajo niti 

mednarodnega povprečja« (Pečjak idr., 2006, str. 67). 

2.3   Pomen branja literature 

Vpliv branja na razvoj učenčeve osebnosti, razvoj notranje motivacije in večja vnema nad 

prebiranjem literature so velikega pomena (Grosman, 1998). Branje kot tako mu pomaga pri 

razvoju jezika –kot sredstva izražanja in abstraktnega pojmovanja (prav tam). Ob branju se 

učenec sreča z dovršeno in zahtevno rabo jezika (prav tam). Pogoj za tvorjenje besedila na 

višji ravni razumevanja so dobro razvite jezikovne zmožnosti (prav tam). Branje ima velik 

vpliv tudi na osebnostni razvoj učenca, ki mu ob tem nudi (Grosman, 1998, str. 68): 

 večje oziroma širše obzorje izkušenj, 

 vrednotenje in pojmovanje vrednot,  

 seznanjanje z izkušnjami drugih ljudi, 

 spodbujanje fantazijskih dejavnosti in njenih temeljnih vlog pri razvoju različnih oblik 

mišljenja, 

 vpliv na razvoj pripovedne dejavnosti, 

 večje razumevanje sebe, lastnih izkušenj in drugih ljudi, 

 lažji vstop v kulturo ter 

 uspešnost socializacije. 
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Vse, kar nam ponuja natisnjena beseda, je zgolj tiskarska barva (Grosman, 2004). Pravi 

pomen branja teh natisnjenih besed nastaja le v bralčevi, v njegovem predstavnem svetu (prav 

tam). 

2.4   Vloga branja in pripovedovanja literature v otrokovem razvoju 

Kropp (2000) pojasnjuje, da je v sodobnem življenju branje postalo tako vtkano v otrokov 

razvoj, da vsaka stopnja učenja branja ponuja vpogled v posamezno stopnjo otroštva. Ko 

dojenček drži knjigo in začne brbljati, kakor da bi bral, preizkuša govor in idejo o knjigi(prav 

tam). Ko razume prvih nekaj besed v svoji najljubši knjigi, skuša obvladati pisano besedo in 

celoten svet jezika (prav tam). Pozneje, ko bere zanesljiveje in hitreje, je njegova knjižna 

polica ogledalo njegovih raziskovanj sveta zunaj doma (prav tam). 

Že v prvih tednih življenja je mogoče opaziti zaznavno, gibalno, čustveno, socialno, miselno 

in govorno odzivnost na dogajanja v bližnji okolici ter širšem socialnem okolju(Marjanovič 

Umek, Zupančič, 2003). Iz tega izhaja pomembnost predmetov, igrač, knjig, naravnih 

materialov in ljudi, ki otroka vsakodnevno obkrožajo (prav tam). Odzivi odraslih na otrokovo 

vedenje in komuniciranje so velikega pomena. Ob tem avtorici poudarjata tudi pomembna 

vprašanja, ki si jih moramo zastaviti. Znamo otroku prisluhniti in si vzeti čas za pogovor? Mu 

pripovedujemo zgodbice, pravljice ali pesmice? Beremo knjige? Gledamo otroške oddaje? 

Znamo zares ujeti trenutek in se ob vsem tem zabavati? Upoštevati moramo tudi to, da so si 

otroci med seboj različni (prav tam). Eni zelo pozorno poslušajo in uživajo ob branju in 

pripovedovanju, spet drugi so ves čas nemirni in jim pozornost kar naprej uhaja drugam (prav 

tam). Najbolj pomembno je, da najdemo način in pripovedujemo prvim in tudi drugim (prav 

tam). 

Razvoj otrokovega govora in prepleten razvoj mišljenja hitro povežemo s skupnim gledanjem 

slikanic, pripovedovanjem in z branjem zgodb(Marjanovič Umek, Zupančič, 2003). Pa vendar 

navedene dejavnosti ne spodbujajo samo področja otrokovega razvoja (prav tam). Skozi 

socialno interakcijo s skupnim branjem posredujemo tudi psihološka orodja, ki jih bo v 

bodoče sam uporabljal ter z njimi obvladoval svoje vedenje (prav tam). Otrok se najprej v 

socialnem kontekstu s pomočjo starejših otrok in odraslih nauči družbenih oblik vedenja, kot 

so raba določenih predmetov, socialno sprejemljivo vedenje, moralno presojanje ter 

uravnavanje čustev, kasneje pa jih uporabi tudi sam (prav tam). S pripovedovanjem in z 

branjem pravljic, zgodb ter pripovedk mu na ustrezen način ta znanja tudi posredujemo (prav 

tam). 
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2.4.1 Pomen odraslih 

»Vključevanje odraslih v interakcijo z otrokom ima zelo pomembno vlogo za otrokov razvoj 

in učenje. Če starši zmorejo in znajo prisluhniti otrokovim potrebam ter jih zadovoljiti, si 

otrok pridobi izkušnjo, da je svet prijazen in varen. Otrok se tako lahko počasi osamosvaja in 

tudi sam v interakciji z drugimi raziskuje svet, ga spoznava, spoznava sebe in druge. Večina 

staršev se zaveda pomena družinske vzgoje in želi, da bi bili otroci srečni, da bi zrasli v 

zdrave, samostojne in odgovorne odrasle« (Knaflič, Bucik, 2009, str. 27). Višje psihične 

funkcije, kot so govor, mišljenje in zavestno samouravnavanje čustev ter vedenja, ruski 

psiholog Vigotski razlaga kot proces ponotranjanja socialnih interakcij (Marjanovič Umek, 

Zupančič, 2003). V otrokovem razvoju se vsaka psihična funkcija pojavlja dvakrat, in sicer 

najprej kot medsebojna dejavnost (kot interpsihična funkcija), nato pa še kot individualna 

dejavnost (kot intrapsihična funkcija) (prav tam). Mnogi psihologi trdijo, da so vse višje 

psihične funkcije ponotranjene, zato je sodelovanje z drugimi najzgodnejši vir razvoja 

otrokovih individualnih lastnosti (prav tam). 

2.4.2 Posredniki pri branju 

D. Haramija (2000) ugotavlja, da otroci med osmim in desetim letom starosti niso sposobni 

samostojnega branja. Ker je v predbralnem obdobju otrok v prvi vrsti poslušalec in ne bralec 

literature, mu je treba ponuditi stik s književnimi deli (prav tam). Primarna naloga izbire 

besedil je predvsem etične in estetske narave, zato ni potrebe po spoznavanju vedno novih 

besedil (prav tam). Na otrokov govorni razvoj močno vpliva poslušanje vsakdanje govorice. 

Zato je poslušanje književnih besedil nadgradnja vsakdanje govorice, saj je praviloma v 

književnih delih uporabljen zborni jezik. Na takšen način otrok spoznava nove besede in si s 

tem bogati besedni zaklad (prav tam).  

Osnova govora in branja je poslušanje. Ker otroci niso bralci in ob sebi potrebujejo 

posrednika, ločimo dve vrsti posrednikov (Haramija, 2000): neprofesionalne ter 

profesionalne. 

Glavna razlika med neprofesionalnim in profesionalnim posrednikom je izobrazba za 

posredovanje književnih del (prav tam). Prvemu je branje knjig užitek, drugega pa pri tem 

vodi nek izobraževalni načrt, ki mu sledi (prav tam). Med enim in drugim gre predvsem za 

čustveno razliko. Institucionalna književna vzgoja (profesionalni posrednik) je zaradi vnaprej 

postavljenih ciljev in priprav bistveno boljša (prav tam). Vendar lahko neprofesionalni 

posrednik prav zaradi čustvene bližine načeloma bolj poglobljeno vpliva na motivacijo in 

odzive na prebrano književno delo (prav tam). 
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Profesionalni in neprofesionalni posrednik pa si delita enak cilj branja ter pripovedovanja, ki 

pravi, da je najpomembneje otroku približati knjige in v njem zbuditi ljubezen do književnosti 

(Haramija, 2000). Ob vsem tem pa se morajo zavedati, da je otrok kot poslušalec v zgodnjem 

obdobju odvisen od njih. Zato je zaželeno, da se priljubljena književna dela ponavljajo, 

nepriljubljena pa ne vsiljujemo (prav tam). Tudi zahtevnost naj bo prilagojena (prav tam). 

Prezahtevna besedila v otroku vzbujajo odpor, ob premalo zahtevnih pa mu je dolgčas (prav 

tam). Zmožnost koncentracije in starost sta pogojena s časom branja in posledično dolžino 

prebranega (prav tam). Najprej je potrebno v otroku prebuditi željo po branju (prav tam). S 

tem, ko se otrok na to željo navadi, postane branje eno izmed priljubljenih opravil in ne prisila 

(prav tam). Že v predšolskem obdobju se priporoča bralna značka, ki je usmerjeni program 

društva za bralno značko (prav tam). Pri predšolski bralni znački imata neprofesionalni in 

profesionalni posrednik enakovredno vlogo in natančen cilj, tj. brati otroku (prav tam). Ena 

izmed prednosti bralne značke je tudi ta, da lahko profesionalni posredniki spodbujajo 

neprofesionalne, ki do sedaj otroku še niso brali (prav tam). Branje je sposobnost, ki jo 

posameznik potrebuje vse svoje življenje, vendar je v današnji družbi podcenjeno (prav tam). 

2.5  Slikanica 

Bistvo diplomskega dela je omejeno na poučevanje naravoslovja z vključevanjem slikanic, 

zato je velik del teoretičnega dela posvečen tej vrsti knjige. D. Haramija in J. Batič v knjigi 

Poetika slikanice (2013, str. 23) definirata slikanico kot posebno obliko knjige, »ki združuje 

besedilo in ilustracijo v enovito celoto; slikanica ima torej tri pomembne sestavine, besedilo, 

ilustracije in vsebinsko oblikovni odnos med besedilom in ilustracijo. Ta odnos imenujemo 

interakcija, kajti besedilo vpliva na razbiranje pomena ilustracij in obratno, ilustracija 

spreminja ali dopolnjuje pomen besedila«. V tem poglavju bomo podrobneje predstavili 

notranjo zgradbo slikanice in njene sestavne dele. 

 

2.5.1 Kaj je slikanica? 

M. Kobe (1976, str. 18) slikanico opiše kot »likovno-tekstovno celoto s povsem samosvojim 

knjižnim organizmom in posebno logiko notranje urejenosti, ki sledi specifičnim zakonitostim 

lastne, se pravi slikaniške knjižne zvrsti.«  Ker pa je meja med slikanicami in ilustriranimi 

knjigami včasih dokaj zabrisana, Saksida (2000, str. 69) v članku Bogastvo poetik in podob 

razloži dve možnosti razumevanja slikanic: »Po strožji definiciji bi bila kot slikanica 

označena zgolj taka knjiga, pri kateri besedilo sploh ne more obstajati neodvisno od 
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slikovnega dela. /.../ Po ohlapnejši, širši definiciji je slikanica vsaka knjiga, ki jo določata dve 

bolj ali manj enakovredni plasti: likovna in besedilna; vsaka pa lahko obstaja tudi sama zase.« 

2.5.2 Zgradba slikanice 

Zgradbo slikanice smo opredelili po M. Kobe (1987) in Mlakarju (2009) ter jo, glede na 

zgradbo, razdelili na šest elementov: funkcija slikanice, zahtevnostna stopnja, slikanica glede 

na izvirnost in glede na ustvarjalni postopek, notranja urejenost slikanice ter izbor besedila v 

njej. Vsak element je podrobneje opisan v nadaljevanju. 

2.5.2.1 Funkcija slikanice 

Slikanica ima pet značilnih funkcij– glede na namen uporabe in ciljne skupine otrok. 

Osnovne funkcije slikanice (Mlakar, 2009, str. 58): 

 poučno-vzgojna funkcija: s slikanico dobi otrok odgovore na številna vprašanja in 

spoznava, da je knjiga vir znanja. Ob njej razvija različne funkcije mišljenja 

(razčlenjuje, sestavlja, primerja in posplošuje); 

 spoznavna funkcija: otrok s slikanico preverja svoja spoznanja in znanje o stvareh, 

odnosih ter pojavih, dobiva gotovost, da so njegova stališča pravilna in ustrezna; 

 izkustvena funkcija slikanice: danes mnogi mestni otroci nimajo izkušenj z načinom 

življenja na podeželju, sodobni otroci nimajo izkušenj z življenjem v preteklosti, 

otroci v razvitem svetu nimajo izkušenj z življenjem v manj razvitih delih sveta ... 

Veliko tega lahko otroku približa slikanica – z zgodbo in s sliko; 

 estetska funkcija slikanice: v otroku razvija občutek za lepoto, bogati njegov čustveni 

svet in razvija njegov literarni ter likovni okus; 

 zabavna funkcija slikanice: otrok ob slikanici poteši svojo potrebo po igri in zabavi ter 

tako sproščeno pridobiva znanje, ki se skriva v njej. 

2.5.2.2 Zahtevnostna stopnja 

Zahtevnostna stopnja slikanic je razdeljena glede na starost in zmožnosti otrok. M. Kobe 

(1987, str. 29–32) slikanice razdeli po naslednjih zahtevnostnih stopnjah: 

 Zgibanka ali leporello je slikanica, namenjena otrokom od rojstva pa nekje do leta in 

pol starosti. Je slikanica med igračo in knjigo. Lahko je brez besedila, z malo besedila 

ali pa je besedila dve do tri vrstice. 

 Prva »prava« knjiga je primerna za otroke od starosti nekaj mesecev pa vse do 

drugega leta. Od leporella se loči po tem, da ima liste, ki jih otrok lahko prebira. Tako 
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se nauči, da ima knjiga začetek in konec. Vsebuje do šest listov in ima debele platnice. 

Tudi tukaj je malo besedila, dve do tri vrstice. 

 Slikanica v pravem pomenu besede je knjiga s tankimi listi in debelimi platnicami. 

Njena obsežnost, glede na število strani besedila, pa je razdeljena po letih: 

o pri treh letih: 3–4 strani besedila; 

o pri petih letih: 8 strani besedila; 

o pri sedmih letih: 12 in več strani besedila. 

2.5.2.3 Slikanica glede na izvirnost 

Poreklo slikanice in odnos avtorja ter ilustratorja se kaže v izvirnosti slikanice. Po M. Kobe 

(1987, str. 29) ločimo: 

 Izvirne slovenske slikanice, pri kateri sta avtor in ilustrator oba Slovenca. 

 Prevedeno tuje delo s slovenskimi ilustracijami (primer brata Grimm). 

 Slikanica s slovenskim besedilom in z ilustratorjem tujega izvora. 

 Besedilo tujega izvora s tujimi ilustracijami (na primer slovar tujega jezika, kjer je del 

besedila preveden v slovenščino). 

2.5.2.4 Slikanice glede na ustvarjalni postopek 

M. Kobe (1987, str. 33–36) loči glede na izhodišče pri ustvarjalnem postopku tri tipične 

modele: 

 Avtorska slikanica: besedilo in ilustracije je ustvaril isti avtor (na primer Pekarna Miš 

Maš). 

 Slikanica, kjer sta avtorja stalna sodelavca (o stalnih avtorjih govorimo, če imata vsaj 

tri ali več stalnih slikanic – na primer: Bina Štampe Žmavc in Svetozar Junakovič: 

Bajka o svetlobi). 

 Slikanica, kjer sta avtorja naključna sodelavca. 

2.5.2.5 Notranja urejenost slikanice 

Glede na to, kako sta besedilo in ilustracija povezana, ločimo pet vrst ilustracij (Kobe, 1987, 

str. 37–38): 

 Klasična ilustracija: ilustracija in besedilo sta med seboj ločena in hkrati povezana: 

o na eni strani slikanice je ilustracija, na drugi pa besedilo, 

o zgoraj je besedilo in spodaj ilustracija. 

 Ilustracija se prelije čez rob: 
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o ilustracija zajema obe strani, besedilo pa je zapisano v njej. 

 Ilustracija in besedilo se dopolnjujeta, skupaj tvorita celoto in eden brez drugega 

ne moreta obstajati. 

 Stripovska ilustracija 

o Ni strip, je še vedno slikanica. Besedilo je zapisano v oblačkih, vendar ne 

vsebuje vseh simbolov, ki jih imajo stripi. 

 Inovativna ilustracija 

o Otrok mora ilustracijo dopolniti. Sem spadajo tudi ku-ku knjižice ali branje z 

odstiranjem. 

2.5.2.6 Izbor besedila v slikanici 

Mlakar (2009, str. 58–60) slikanico po izboru besedila razdeli na tri dele: leposlovna 

slikanica, poučna in poučno-leposlovna. Vsaka vrsta slikanice po Mlakarju (2009) je 

podrobneje opisana v nadaljevanju. 

Leposlovna slikanica 

»To je knjiga, v kateri lahko zaživijo vse literarne vrste in zvrsti: poezija, proza in dramatika; 

ljudska pravljica, pripovedka, bajka, klasična umetna pravljica, sodobna umetna pravljica, 

basen, živalska pravljica, uganke; realistična pripoved, fantazijska pripoved, torej vse tiste 

oblike in zvrsti, ki so otroku doživljajsko blizu« (str.58). 

Preprostost, jasnost in razumljivost so značilnosti leposlovne slikanice. Sporočila v takšnih 

slikanicah so po večini enoznačna, opisi oseb, predmetov in okolja niso natančni. Veliko je 

dialogov brez zapletene zgodbe. Obstaja pa tudi tip slikanice, kjer je sporočilo zahtevnejše in 

je na prehodu v literaturo za odrasle. 

Pomembna podvrsta slikanice je pripovedna slikanica, kamor spadajo: pravljica, zgodba, 

bajka, basen, klasična in sodobna pravljica, živalska pravljica ipd. »Taka slikanica je v resnici 

najprimernejša za glasno branje ali pripovedovanje ob knjigi. Ilustracija kot njen bistveni 

element je lahko enakovredna, lahko pa celo nadrejena besedilu« (str.59). 

V pripovednih slikanicah je obravnavanih veliko tem, med drugim tudi takšne, ki opisujejo 

probleme otrokovega vsakdana. Ob takšnih knjigah se je otroku lažje pogovarjati o 

določenem problemu, »omogočajo zgodnje socialno učenje, ob njih je mogoče rasti, saj so 

staršem v pomoč pri vzgoji in premagovanju različnih težav odraščanja« (str. 59). 
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Poučna slikanica  

»Poučna slikanica je knjiga s preprostejšim ali zahtevnejšim poljudnoznanstvenim besedilom 

z različnih strokovnih področij. Zahtevam stroke se podreja tudi specifična knjižna ilustracija, 

ki je lahko namenjena mlajšim ali starejšim otrokom. Med najbolj številnimi so poučne 

slikanice, ki skušajo otrokom približati posamezna področja naravoslovja (narava, vesolje, 

živalstvo, rastlinstvo, človeško telo ...)« (str. 60). 

Poznamo tudi sodobno poučno slikanico, ki obravnava družboslovne teme, kot so problemi v 

družini in širšem družbenem okolju: ločitev, brezposelnost, politični ter ekološki problemi, 

bolezni, odvisnosti ipd. (prav tam). Naslednji sklop slikanic predstavi večkulturnost, kjer so 

obravnavani odnosi in razmerja različnih kultur. Sledi sklop, ki govori o odnosu do bližnje in 

daljne preteklosti (prav tam). 

Poučno-leposlovna slikanica 

Poučno-leposlovna slikanica ima zabrisane meje med leposlovjem in stvarno literaturo 

(Mlakar, 2009). »Besedilo je sicer leposlovno, ob njem pa vzporedno teče poučno besedilo. 

Stvarne informacije in razlage so lahko zbrane na koncu knjige, v obliki predmetnega kazala, 

slovarčka, recepta, načrta, notnega gradiva, zemljevida, ali sistematično urejenih in strokovno 

predstavljenih stvarnih dejstev, lahko pa so le-ti ves čas vpleteni v leposlovno besedilo. 

Namen take slikanice je, da s pomočjo leposlovja otroku približa izbrano strokovno področje. 

Ta zvrst je v zadnjih letih v izrazitem porastu in je včasih težko presoditi, ali je tekst bolj 

poučen ali bolj leposloven« (prav tam, str. 60). 

2.6  Kakovostna slikanica 

»Dobra slikanica je tista, ki ponudi oporo otrokovi prirojeni in še neobremenjeni domišljiji« 

(Pregl Kobe, 2011, str. 14). Poglavje povzema glavne značilnosti kakovostne slikanice in 

ilustracije v njej. V tabeli 2 so jasno prikazani likovni in vsebinski kriteriji dobre ter slabe 

ilustracije. 

2.6.1 Kakovostne ilustracije 

Ilustracije imajo velik pomen pri izbiri knjige. V predbralnem obdobju je ta veliko večji kot v 

bralnem (Zupančič, 2012). Ilustracije so glavno vodilo, ki otroka pritegne, da vzame knjigo in 

jo začne ogledovati, prebirati (prav tam). Obenem pa so glavno »enkratno motivacijsko 

sredstvo za to, da otrok pokaže zanimanje za knjigo« (Zupančič, 2012, str. 6). 
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Kakovostne ilustracije so za otrokov razvoj primerljive z literarnim ali glasbenim delom. Ob 

branju ali poslušanju izbranega literarnega dela si otrok bogati » besedni zaklad, razvija čut za 

skladnjo, za literarni slog, dramaturgijo zgodbe« (Zupančič, 2012, str.6) in ostale stvari, ki 

tvorijo dobro literaturo. Melodija, peto besedilo, ritem, dinamika, tempo in ostalo pri 

poslušanju kakovostne glasbe omogoča užitek ter obenem tvori dobro glasbo (prav tam).  

Likovno estetska vrednost pa se krepi ob ogledovanju kakovostnih ilustracij (prav tam). 

»Kakovostna ilustracija vsebuje vse likovno formalne parametre, ki določajo ˝pravo˝ 

umetnino, razlikuje se le v vsebini. Rečemo lahko: dobra ilustracija je kakovostno umetniško 

delo, ki se s svojo ikonografsko platjo priklanja otroku, njegovim zanimanjem, dojemljivosti 

in predstavljivosti« (Zupančič, 2012, str. 7). 

Razvijanje otrokovega čuta za lepo, estetsko in kakovostno literarno lahko spodbujamo samo 

tako, da je čim več v stiku z njo. Otrok sam po sebi nima razvitega občutka, kaj je 

kakovostno. Največkrat je ravno obratno. Danes otroke potrošniške družbe iz vseh strani 

»bombardirajo« z načičkanostjo, s svetlečimi elementi, z barvno prenasičenostjo, 

nepotrebnimi dodatki in izpraznjeno vsebino. Ob vsem tem otroci ne dobijo in ne razvijejo 

občutka za kakovost. Institucionalna vzgoja in izobraževanje morata poskrbeti, da je otrokovo 

okolje kar se da kakovostno (Zupančič, 2012). 

2.6.2 Kriteriji za določanje kakovostne slikanice 

Likovna kakovost je prvina dobre ilustracije. »To pomeni, da je likovni jezik, kot osnovno 

izrazno sredstvo likovne umetnosti, uporabljen s poznavanjem zakonitosti likovne teorije, 

likovne abecede in sintakse, obenem pa vsebuje avtorjevo likovno občutljivost« (Zupančič 

2012, str. 8).Kakovostna ilustracija je jasna in razpoznavna, a ne nujno preprosta ter likovno 

prečiščena, se pravi, brez nepotrebnih likovnih elementov (Zupančič, 2012). Pri ilustraciji 

pismonoše je na primer pomembno, da ima pisma in kaj počne z njimi, nepomembni pa so 

žepi in našitki na njih, zato jih ilustratorju ni treba vključiti  (prav tam). 

2.6.3 Anatomija in prostor 

Ilustrator mora pri svojem delu upoštevati risarske zakonitosti, v prvi vrsti anatomska in 

konstrukcijska pravila (Zupančič, 2012). Liki so tako znotraj določenih okvirjev upodobljeni 

karikaturno, realistično ali celo samosvoje (prav tam). Upodabljani odnosi med deli telesa so 

v smiselnih sorazmerjih, »skrajšave se podrejajo zakonitostim prostorskega upodabljanja, 

pregibi teles in udov so anatomsko pravilni« (Zupančič, 2012, str. 9). Močno karikirana figura 

ima na primer zelo veliko glavo, predolg vrat, vendar je še vedno anatomsko logična in deluje 
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celostno (prav tam). Obstajajo pa tudi izjeme, kjer umetnik ilustracijo estetsko nadgradi. Pri 

tem ne gre za nepoznavanje pravil ali pomanjkanje risarskih sposobnosti (prav tam). Zupančič 

(2012) pravi, da je pravila moč kršiti le po njihovem predhodnem obvladovanju, nikakor pa 

ne namesto njih. 

Tudi upodabljanje realnega ali izmišljenega prostora mora biti znotraj predpisanih zakonitosti 

(Zupančič, 2012). »Pomembno je, da je vse, kar je upodobljeno in se nahaja na isti ilustraciji, 

postavljeno v enoten prostor in upošteva pogled iz istega gledišča. Vsi predmeti in osebe na 

ilustraciji se morajo ravnati po isti prostorski logiki. Le tako si otrok lahko razvija sposobnost 

za dojemanje zakonitosti prostora, v katerem živi in v katerem se odvijajo tudi zgodbe, ki mu 

jih pripovedujejo ilustracije« (Zupančič, 2012, str. 10). Tudi tukaj so možna odstopanja glede 

upodobitve prostora, barvnih uskladitev in podobno. Takšna »napaka« deluje »kot dodaten 

izrazni moment, ki ilustraciji prida pridih simpatične naivnosti« (prav tam).  

Dobra ilustracija  Slaba ilustracija 

Jasno, 

likovno urejeno. 

 

 

 

 

 

Likovni kriteriji 

Prenasičeno, 

likovno neurejeno. 

Poudarjeno likovno bistvo, 

odsotnost nepotrebnega. 

Likovni klišeji, šablone, 

stereotipi, prisotnost 

nebistvenega. 

Anatomsko pravilna risba, 

upoštevani prostorski 

ključi, enovito upodobljen 

prostor. 

Anatomsko zgrešena risba, 

neupoštevanje ali 

nekompatibilnost 

prostorskih ključev, 

nelogično upodobljen 

prostor. 

Prisotna individualna nota. Neosebna upodobitev. 

 

Namenu ustrezna 

upodobitev(humorna, 

karikaturna, tragična, 

 zlovešča, žalobna …),  

brez vsebinskih  

nepotrebnosti. 

 

 

 

 

 

Vsebinski kriteriji 

 

 

Kičasta, osladna 

upodobitev (solzavo, 

patetično, 

idealizirano …), 

 banalni vsebinski dodatki. 
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Ustrezna vsebina:  

didaktično premišljena,  

poučna, 

razumljiva. 

 

 

Sporna vsebina:  

poudarjeni družbeni, 

spolni, estetski stereotipi,  

žaljiva vsebina. 

 

Tabela 2: Kriteriji za določanje kakovostne ilustracije (Zupančič, 2012, str. 14). 

2.6.4 Kakovostno besedilo 

V literarnih delih, ki jih prištevamo med slikanice za otroke, je likovni delež obvezno večji od 

besedila (Haramija in Batič, 2013). Besedilo naj bi vsebovalo do 1.800 besed oziroma okrog 

pet strani strnjenega besedila formata A4, ki je razporejeno po vsej slikanici (prav tam). 

»Otroška slikanica ima tudi specifične teme in jezikovne prvine literarnega dela, pri čemer 

upošteva otrokov kognitivni razvoj«(prav tam, str. 35). 

Stopnja medsebojnega vplivanja besedila in ilustracije, slikanice uvršča med dve skrajnosti, in 

sicer najbolj šibke, ki besedilo osvetlijo ter intenzivne, ki vplivajo na spremembo pomena v 

besedilu (prav tam). 

2.6.5 Izbira kakovostne slikanice 

Ob današnji poplavi »blišča in kiča« je izbira kakovostne literature za otroke pravi izziv. 

Odrasli si lahko pri tem v prvi vrsti pomagajo s priporočilnimi seznami priročnika za branje 

kakovostnih mladinskih knjig ali za pomoč poprosijo knjižničarje. Kropp (2000, str.63–65)v 

svoji knjigi poda nekaj meril, ki so nam lahko v pomoč pri izbiri: 

 Bogate ilustracije v knjigi pripomorejo k temu, da se razvije pogovor še o čem 

drugem. Knjige brez besedila nas prepuščajo domišljiji, zato si otrok lahko izmisli 

svojo zgodbo. V nekaterih knjigah pa je kompleksnost ilustracij tako visoka, da bi 

lahko zraven knjige, v kateri so, dopolnjevale še več drugih. 

 Izbirajmo knjige, ki niso samo znotraj okvira otrokove starosti. S tem, ko mu 

ponudimo knjigo, ki je primerna za višjo starostno skupino, mu ponudimo možnost 

napredovanja.  

 Besedila naj bo le do dve povedi na stran, vendar ne toliko, da je mogoče strani kar 

preleteti brez pogovora. Ilustracija in besedilo sta pri slikanici enakovredna, vendar sta 

pogosto delo različnih ustvarjalcev. Zgornja meja besedila pri otroku je okrog pol 

strani besedila. 
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 Predvidljivost besedila skozi ritem, rimo ali logiko otroku olajša samostojno ˝branje˝. 

Prvo čebljanje dojenčka ob knjigi največkrat izhaja iz zapomnjenih glasov, ki jih 

večinoma niti ne razume. Ponavljajoče vrstice ali rime si otrok dosti lažje zapomni. 

 Zgodba mora pritegniti tako odraslega kot otroka, saj oba sodelujeta pri branju. Zato je 

logično, da si želita knjigo, ki pritegne pozornost obeh. 

 Knjiga mora biti za otroke in mora govoriti o njih, da se lažje poistovetijo z zgodbo. 

Otroci radi berejo o svojih vrstnikih in njihovih junaških značajih.  

 Dobra knjiga vsebuje sporočilo, s katerim nagovori starše in otroke. 

 Pomembna je tudi trpežnost knjige. Če hočemo trajno knjigo, izbirajmo takšne, kjer so 

listi najprej zašiti šele nato so nanje prilepljene platnice. 

2.6.6 Znak za kakovost Zlata hruška 

Projekt Zlata hruška je delo Pionirske knjižnice – centra za mladinsko književnost in 

knjižničarstvo, ki sodi k Mestni knjižnici Ljubljana. Zlata hruška je znak kakovosti za knjige, 

namenjene otrokom in mladini. Uredniški odbor že od let 2004 vsako leto pripravi in izda 

Priročnik za branje kakovostnih mladinskih knjig. V njem so ovrednotena izdana otroška in 

mladinska dela. Tista dela, ki izstopajo po kriteriju vrednotenja (osnovne kvalitete, 

učinkovitost ustvarjalnih postopkov, založniško-obrtniška kakovost, ustreznost glede na 

ciljnega bralca) in so po kakovosti prejela oceno odlično, dobijo znak za kakovost– Zlata 

hruška. Dela so potem trajno označena z logotipom Zlate hruške. Glavni namen te nagrade je 

širjenje, spodbujanje in uveljavljanje kakovostne knjige med mladimi bralci. Med vsemi 

kakovostnimi knjigami vsako leto izberejo tudi tri najboljše v treh različnih kategorijah. Te 

so: 

 za izvirno slovensko mladinsko leposlovno knjigo, 

 za izvirno slovensko mladinsko poučno knjigo in 

 za prevedeno mladinsko leposlovno knjigo, v sodelovanju s slovensko sekcijo IBBY 

(International Board on Books for Young People). 

Vsako leto je poplava izdanih del za otroke in mladino večja, zato postaja to področje 

neobvladljivo. »Podelitev Zlatih hrušk je ena od priložnosti, da se v javnosti uveljavi 

promocija kakovostnih knjig, da javnost izve, da je mladinska književnost del umetnosti in 

kulture naroda in da ima mladinsko leposlovje tudi socialno, psihološko, etično in 

kulturološko poslanstvo« (Zlata hruška, b. d.) 
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3 PREDNOSTIUPORABE SLIKANIC PRI POUČEVANJU 

NARAVOSLOVJA 
V tem poglavju bomo predstavili prednosti uporabe slikanic za pouk naravoslovja in kako jih 

lahko uporabimo kot dober pripomoček za spodbujanje učenja. Predstavili bomo tudi 

uporabnost slikanice za razvijanje naravoslovnih znanj pri učencih in njihov vpliv na 

spodbujanje kritičnega mišljenja. 

3.1  Spodbujanje pozitivnega odnosa do naravoslovja 

Otroci so že v vrtcu zmožni učenja naravoslovnih vsebin (Mantzicopoulos, Samarapungavan 

in Patrick., 2009). Zgodnje vključevanje naravoslovnih vsebin, ugodno vpliva na razvoj 

močnih temeljev in pozitivnega odnosa otrok do naravoslovja ter znanosti (Barclay, Benelli in 

Schoon, 2012; Mantzicopoulos in Patrick, 2011). Razvijanje pozitivnega odnosa do znanosti 

je velikega pomena za spodbujanje interesa naravoslovnih vsebin (prav tam). Obstaja namreč 

prepričanje, da je naravoslovje težje dojemljivo, ter zato manj privlačno (Ford, 2006). Vendar 

sta Baram-Tsabari in Yarden (2005) v raziskavi odkrila, da je otroke mlajše od osmih let, 

dvakrat bolj zanimala fizika, kot starejše otroke. Spodbujanje znanja in zanimanja za 

naravoslovje pri mlajših otrocih, preden izgubijo interes in ga začnejo dojemati kot 

težavnejšega od ostalih področij učenja, lahko prepreči zaskrbljenost, da se vse manj otrok 

(Američani, predvsem dekleta, rasne in etnične manjšine) odloča za naravoslovna področja 

(STEM: science, technology, engineering and mathematics = naravoslovje, tehnologija, 

inženirstvo in matematika) (prav tam, str. 436). 

Ameriški raziskovalci (Mantzicopoulos  idr.,  2009) poudarjajo in ugotavljajo, da če se začne 

vključevanje učencev v naravoslovne vsebine že zelo zgodaj, je večja možnost in verjetnost, 

da se bo več posameznikov še pred vstopom v srednjo šolo, odločilo za študij ter kariero iz 

naravoslovja. 

Medsebojna povezanost ilustracije in besedila pripomoreta k pozitivnemu odnosu do znanosti, 

hkrati jo naredita privlačnejšo in razumljivejšo učencem vizualnega tipa (Pringle in Lamme, 

2005). To je pomembno dejstvo, ker naj bi učenci, ki imajo bolj poudarjen vizualni tip učenja, 

pri naravoslovju zaostajali. Ilustracije pripomorejo k boljši komunikaciji z vsebino in 

zagotavljajo več razlag za nepoznane izraze (Carr, Buchanan, Wentz, Weiss, Brant, 2001, v 

Cleveland, 2015). 

Naravoslovje, predstavljeno v slikah, lahko spodbudi učence, da dobijo večji interes za 

naravoslovje, s tem pa se zmanjša odpor v procesu učenja (Carr idr., 2001, v Cleveland, 
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2015). Tako si lahko zgradijo dobre temelje razumevanja naravoslovja, kar določenim 

učencem pomaga, da ne zaostajajo za svojimi vrstniki (prav tam). 

3.2  Vpliv slikanice na učenje 

Slikanica lahko odgovori na marsikatero vprašanje ali pa zapolni tisto vrzel, ki manjka otroku 

za dobro razumevanje predstavljene naravoslovne teme (ali katerekoli druge), prav zato bi 

morale biti slikanice osrednji del vzgoje v zgodnjem otroštvu. Največkrat jih uporabljamo za 

razvoj otrokovega razumevanja morale in reševanja določenih etičnih vprašanj (McCall in 

Ford, 2012, v Cleveland, 2015). Konstruktivistična razvojna teorija ugotavlja, da si otroci 

aktivno gradijo svoje razumevanje sveta tudi s pomočjo slikanic (Feeney in Moravick, 2005). 

Feeney and Moravick (2005) razlagata, da otroška literatura pripomore k pozitivnemu 

reševanju problemov in podpira razvoj vrednot, kot sta sodelovanje ter soodvisnost. Slikanice 

so logično orodje za razvoj razumevanja pomembnih naravoslovnih vsebin v osnovni šoli 

(Mantzicopoulos in Patrick, 2010). Po svoji naravi je žanr v njih didaktičen, zato lahko učitelji 

v slikanicah dobijo dobre razlage s področij naravoslovja, etike, morale, vrednot in prepričanj 

(prav tam). 

Slikanica ima to zmožnost, da določena dejstva otrokom predstavi na njim razumljiv način 

(Wells in Zeece, 2007). Na kognitivni ravni pomaga ustvariti ozadje in pomen za nadaljnje 

učenje (Carr idr., 2001, v Cleveland, 2015). Otroška literatura je zato dragoceno orodje tudi v 

naravoslovju, ker ustvarja zanimanje in motivacijo ter nagovarja otroke in jim tako 

naravoslovje približa na njihov način (Barclay idr., 2012, v Cleveland, 2015). 

Moč zasnove in užitek za motivacijo do učenja ne moreta biti podcenjena. Učenci so bolj 

aktivno vključeni v proces učenja, če so notranje motivirani za nalogo (Cleveland, 2015). 

Spodbudijo jih tudi lastna pričakovanja, radovednost, interes in užitek do dela (prav tam). Če 

učenci vidijo smisel ali uporabnost svojega dela, je dosti večja verjetnost, da se bodo bolj 

vključili v proces učenja in ga tudi dokončali (Helterbran in Strahler, 2013, v Cleveland, 

2015).  

V prvih razredih osnovne šole je uporaba slikanic povezana z zabavo (kot alternativa 

tradicionalni metodi), zato se zdijo z njihovo pomočjo naravoslovne vsebine zanimivejše in 

razburljivejše, kot takrat, ko so predstavljene s tradicionalnimi učnimi metodami (Cleveland, 

2015). Uživanje ob slikanicah lahko potencialno vpliva na pozitiven odnos učencev do 

učenja.  
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3.3  Razvijanje naravoslovnih znanj s pomočjo slikanic 

Otroci so po naravi radovedni in polni vprašanj o svetu in stvareh okrog njih. Če je bistvo 

empirične znanosti potrditev z opazovanjem, so otroci rojeni znanstveni raziskovalci (Barclay 

idr., 2012). Ilustrirana otroška literatura zato lahko izkoristi te otroške prirojene danosti s 

spodbujanjem opazovanja, postavljanjem vprašanj, napovedjo dogodkov in drugih spretnosti, 

ki so primarne metode empirične znanstvene raziskave (prav tam). Med branjem otroci 

povežejo svoje predznanje s podatki iz knjige (prav tam). Slike ter besedilo nato uporabijo za 

opredelitev ključnih pojmov, povzemanje podatkov, sklepanje in zmožnost predvidevanja, kaj 

sledi v zgodbi (Mantzicopoulos in Patrick, 2010). Naratologist Roger Schank (1995) zanimivo 

predstavi vpliv zgodb na organiziranje znanja. Pravi, da je lahko zgodba zelo koristna, saj je v 

njej zajetih veliko primerov. Ti primeri so lahko lokacije, vedenja, stališča, zagate, sklepi, itn. 

(Cleveland, 2015). Več primerov imamo za neko zgodbo, z več shemami iz naših izkušenj 

lahko resonira (prav tam). Posledično je večja možnost, da si bomo zgodbo zapomnili, ker v 

naših možganih podobna izkušnja že obstaja (prav tam). Povedano drugače, pripoved tako ne 

omogoča le učinkovitejše vključevanje novih informacij v možgane, ampak omogoča tudi 

večji dostop informacij v spomin. 

Ko otroci večkrat prebirajo isto slikanico, se njihovo razumevanje poglobi in obenem pridejo 

tudi do novih spoznanj (Nikolajeva in Scott, 2006). Ker je besedilo dominanten način 

komuniciranja v naši družbi, odrasli velikokrat spregledamo pomen ilustracij ob njem (prav 

tam). Zato je pomembno, da se učence spodbujamo h kritičnemu razmišljanju in uporabi 

vizualne komunikacije, saj ta pripomore k boljšemu razvijanju razumevanja naravoslovnih 

znanj (Cleveland, 2015). Otroška literatura je še posebej učinkovita za razvoj naravoslovnih 

znanj, ker lahko zagotovi boljši vpogled v kognitivne procese, kot so obrazložitev, 

spominjanje in kritično razmišljanje (prav tam). Poleg tega lahko otroška literatura zagotovi 

resnični vpogled v naravoslovne koncepte (prav tam). 

Če izberemo kakovostno slikanico, lahko učencem zagotovimo dobro predstavitev znanosti, 

ki nas obkroža v vsakdanjem življenju (Cleveland, 2015). Zgodbe, ki upodabljajo otroke, 

kako raziskujejo s pomočjo znanstvenih pristopov, lahko otrokom približajo delo 

znanstvenikov (prav tam).S pomočjo junakov v knjigah lahko učencem približamo in 

olajšamo vpogled v znanstveno raziskovalno delo (prav tam). Učenci tako ugotovijo, da so na 

osnovni ravni znanstveni pristopi zelo podobni metodam, ki jih uporabljajo v razredu (prav 

tam).  
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S pomočjo slikanic učenci lažje predstavljajo uporabo naravoslovnih znanj (Cleveland, 2015). 

Tako se lahko poveča tudi interes za naravoslovje v ključni razvojni stopnji (prav tam). 

Trenutni šolski sistem je ustvaril okolje, kjer gre bolj ali manj za pomnjenje odgovorov, 

namesto za postavljanje vprašanj ali odkrivanje s pomočjo novih idej (Edwards, 

1997,Cleveland, 2015). Tak pristop k učenju ne predstavlja realne predstave o uporabnosti 

naravoslovnih znanj (prav tam). Narava dela znanstvenikov je zelo kreativen postopek, ki je 

pripeljal do vsega, kar nam danes nudi način življenja (Cleveland, 2015). Svet, kjer še vedno 

uporabljajo tradicionalen način poučevanja, je preveč tog in strukturiran za dejansko 

povpraševanje (prav tam). V ta svet bi lahko slikanice prinesle svobodo, lahkotnost in 

ustvarjalnost pri pridobivanju naravoslovnih znanj (Edwards, 1997, Cleveland, 2015). 

3.4  Spodbujanje kritičnega mišljenja 

Otroška literatura je zelo uporabna pri razvijanju kritičnega mišljenja, ker lahko učencem 

omogoči metakognitivni razmislek o lastnih prepričanjih in perspektivi (Cleveland, 2015). 

Branje je zelo individualna izkušnja, ki se filtrira skozi osebni, družbeni in kulturni kontekst 

(prav tam). Prizadevati si moramo, da otroke bolj izpostavljamo vizualnim podobam, zlasti na 

način, ki jim omogoča svobodno razvijanje kritičnega mišljenja (prav tam).Prebiranje otroške 

literature v prvih razredih osnovne šole je pomembno, ker odpira dialoge za prevladujočo 

družbeno kulturo in proti njej, na točki, ko otroci začnejo oblikovati svoj pogled na svet (prav 

tam). Za otroke je pomembno, da aktivno konstruirajo lastno predstavo o življenju, otroške 

knjige pa so eden od načinov, ki učencem zagotavlja različne razlage in perspektive, s 

katerimi ga izpodbijajo ter razvijajo(prav tam). 

Učitelji lahko slikanice uporabijo za predstavitev različnih pogledov, konceptov ali kultur, ki 

so lahko kasneje izhodiščna točka za razpravo. V nižjih razredih osnovne šole mora učitelj 

učence naučiti kritično razmišljati in jih ves čas voditi skozi ta proces (Helterbran in Strahler, 

2013). Učenci se morajo naučiti, da so njihove ideje dragocene, če so podprte z dokazi (prav 

tam). Te ideje so potem tudi vredne razprave, četudi so v nasprotju z odkritji sovrstnikov ali 

celo avtorja (Cleveland, 2015).Ustvarjanje pozitivnega okolja, ki je osredotočeno na razpravo 

o elementih zgodbe, značajih, okolju v zgodbi idr., lahko pokaže učencem, da so njihove ideje 

pomembne, ter da naj še naprej zvedavo sprašujejo in raziskujejo svoje okolje (prav tam). 

4 IZZIVI OB POUČEVANJU S POMOČJO SLIKANIC 
Slikanica ob združevanju vizualnega in verbalnega ponudi možnost individualne izkušnje. 

Avtor besedila in ilustrator velikokrat namerno ustvarita protislovno privlačnost besed in 
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podob, ki pušča vrzel, da jo bralec lahko zapolni s svojim znanjem (Nikolajeva in Scott, 

2006). Tako je lahko uporaba slikanic za naravoslovne namene obenem omejitev in priložnost 

(prav tam). Upoštevajoč slednje, predstavlja zasnova in uporaba slikanic velik izziv, saj jih je 

večina naravnanih bolj tržno kot vzgojno. 

Leposlovne knjige z elementi fantazije so lahko še posebej zavajajoče (Mantzicopoulos in 

Patrick, 2011). Za učence je lahko zelo moteče, saj ne zanjo raziskovati med realnim in 

fantazijskim. Na to temo že obstajajo polemike, ali je sploh še smiselno poučevanje 

naravoslovnih vsebin s pomočjo slikanic, ker lahko izmišljena vsebina otroke samo še bolj 

zmede (Mayer, 1995, Cleveland, 2015). Poleg tega je poenostavljanje naravoslovnih vsebin 

dovolj zapleteno že za srednjo šolo, kaj šele za osnovno (prav tam). Čeprav so lahko 

naravoslovne vsebine poenostavljene površno, je v veliki večini potrebno, vsebino prilagoditi 

učenčevi razvojni stopnji (prav tam).  

Antropomorfnost živali je še eno izmed orodij, uporabljenih v literaturi, v leposlovni in tudi v 

poučni slikanici, ki lahko ustvari napačne predstave ter stereotipe o določeni živali (Marriott, 

2002, v Cleveland, 2015). Otroška literatura lahko oblikuje otroško konceptualizacijo narave 

in njihovo razumevanje odnosa človeka do okolja (prav tam). Dobra stran antropomorfizma je 

spodbujanje sočutja do drugih živih bitij (prav tam). Učiteljeva naloga pa je, da predvidi 

primernost uporabe antropomorfnosti ter predvidi, kjer bi bila potrebna dodatna pojasnila 

(prav tam). 

Ilustracije so tudi ena izmed potencialnih stvari, ki so lahko zavajajoče in nenatančne 

(Cleveland, 2015). Upodobitve, podrejene estetiki in okrasitvi, velikokrat vodijo v zavajanje 

bralca pri predstavi realnosti (prav tam). Veliko študij je pokazalo, da imamo odrasli in tudi 

otroci zaradi ilustracij iz slikanic napačno predstavo o tem, kakšna je dejansko Luna (Trundle 

in Troland, 2005, Cleveland, 2015). Dober način spodbujanja učencev h kritičnemu 

razmišljanju je, da primerjajo realne fotografije ali druge podatke s temi iz izbrane slikanice. 

Učitelji se morajo zavedati, da je ob slikanici lahko toliko različnih doživljanj, kolikor je 

učencev (prav tam). Učiteljeva naloga pa je, da kljub vsemu spodbuja učence k radovednosti, 

razpravi in postavljanju vprašanj (prav tam). Tako ustvari pozitivno okolje, kjer se lahko rodi 

raziskovalni duh (prav tam). 

Znanstveniki (Pringle in Lamme, 2005; Sacks in Trundle, 2009, v Cleveland, 2015) se 

soglasno strinjajo, da je pri izbiri knjig najpomembnejše to, da pri učencih izzovejo kritično 

razmišljanje, odpiranje novih sfer in pogledov na že obstoječa dejstva ter da se ustvari okolje, 
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v katerem lahko učenci brez zadrege delijo svoja menja in ugotovitve, medtem ko je napačno 

interpretacijo potrebno prepoznati ter razložiti (prav tam). Če pa so zmotne predstave že 

ustvarjene, je pomembno, da se učitelji in učenci o njih pogovorijo ter jih tako brez večjih 

zapletov odpravijo (Cleveland, 2015). Učilnica potem postane ˝gradbišče˝ novih znanj in 

učenja kritičnega razmišljanja o tem, kaj berejo in prebirajo (prav tam). 

5 IZBIRA USTREZNE LITERATURE ZA 

NARAVOSLOVNE PREDMETE 
Izbira ustrezne literature je eden izmed izzivov uporabe otroških knjig za poučevanje 

naravoslovja (Cleveland, 2015). Številni učitelji se strinjajo z uporabo slikanic v učilnicah, 

vendar so mnenja glede natančne vloge teh knjig precej deljena (Comber idr., 2013, v 

Cleveland, 2015), saj so prepričani, da njihovo znanje na področju naravoslovja ni zadostno, 

da bi lahko ugotovili, ali so vsebine, predstavljene v knjigah, ustrezne ali neustrezne (Hug, 

2010).  

Donovan in Smolkin (2002) menita, da obstajajo tri glavne kategorije, ki so pomembne pri 

izbiri knjig za poučevanje naravoslovja (Cleveland, 2015). Te kategorije se nanašajo na vrsto 

besedila (pripovedovalno, nepripovedovalno itn.) in njegovo strukturo (prav tam). Struktura je 

pomembna zato, ker lahko vrsta besedila in zavedanje o njegovi strukturi odločilno vplivata 

na oblikovanje otrokovih sposobnosti učenja ter razumevanja (Mantzicopoulos in Patrick, 

2010). Pri izbiri slikanic za poučevanje naravoslovja je pomembna tudi vsebina, saj so v 

knjigah, ki so namenjene najmlajšim, napačne navedbe in poenostavitve zelo pogoste (prav 

tam). Še zmeraj velja zmotno prepričanje, da so miselni procesi pri otrocih preprosti in da 

vsebinsko pravilnih znanstvenih razlag niso sposobni razumeti (Mantzicopoulos in Patrick, 

2010). Posledično je na voljo ogromno znanstveno obarvanih knjig, ki pa so vse drugo kot 

znanstvena besedila (prav tam). Eden izmed pomembnih dejavnikov pri izbiri primernih knjig 

pa je tudi vključenost vizualnih elementov (Wolfenbarger in Sipe, 2007, v Cleveland, 2015). 

Če si želimo dobro sestavljenih slikanic, morajo avtor, ilustrator in oblikovalec sodelovati 

tako, da so pri posredovanju informacij vsi sestavni deli knjige trdno povezani (prav tam). 

Elementi, ki nam lahko pomagajo pri izbiri ustreznih knjig, so na jedrnat način predstavljeni 

spodaj. 

Pregled elementov, ki nam lahko pomagajo pri izbiri knjig za poučevanje 

naravoslovja 

Žanr 

Štirje tipični žanri, ki jih lahko srečamo v šolah 
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Zgodba, informacije v nepripovedovalni in pripovedovalni obliki, besedila z dvojno 

sporočilno vrednostjo. 

Značilnosti, ki opredeljujejo žanr 

1. Jezikovne značilnosti – kako je pomen predstavljen v povedih in med njimi, vključno z 

besediščem in s skladnjo. 

2. Splošni elementi – vsesplošna struktura delov besedila, kot so postavitev dogajanja, 

sprožitev dogajanja itn.  

3. Splošna struktura – povezave med idejami, predstavljene s pomočjo vizualnega 

pripomočka (drevesna struktura, ogrodje, diagram). 

Vsebina 

Značilnosti, ki opredeljujejo vsebino 

1. Natančnost – stopnja, do katere so informacije točne, neposredne, zanesljive ali napačne, 

zavajajoče in nezanesljive 

2. Kompleksnost, ki vključuje naslednje: 

 globino in širino (kompleksnost predstavljene teme – koliko in kako podrobno), 

 informativne ideje (število idej v besedilu, povezanih s temo), 

 leksikalno gostoto(meritev čvrstosti vsebine: dele besedila ločujejo ideje), 

 besedilna raven (zahtevnost besedila, berljivost). 

Vizualni elementi 

 ilustracije/fotografije – značilnosti ustvarjenih ali fotografiranih slik, ki 

spremljajo besedilo; posebno pozornost je potrebno nameniti napisom in 

njihovemu namenu, 

 diagrami – sheme, tabele, grafi in druge strukture, uporabljene za grafični prikaz 

informacij, 

 besedilo – dejanske značilnost tiska, in sicer glede postavitve, velikosti, količine 

na stran in uporabljenih pisav. 

Tabela 3: Pregled elementov, ki jih je potrebno upoštevati pri izbiri knjig za poučevanje 

naravoslovja (Donovan in Smolkin, 2002, str.503). 

6 KAKO UPORABITI OTROŠKO LITERATURO V 

RAZREDU 
Dobra slikanica ne zadovolji samo bralčeve radovednosti, ampak vodi tudi do postavljanja 

novih vprašanj in iskanja odgovorov (Pringle in Lamme, 2005, v Cleveland, 2015). S 

pomočjo skrbno izbranih učiteljevih vprašanj se lahko v razredu razvije spodbudna razprava 

in vpliva na razvoj učenčevih naravoslovnih postopkov (Barclay idr., 2012). Razprava 

motivira učence, da sprašujejo več, znajo prisluhniti drugemu mnenju in obenem kritično 

razmišljajo o informacijah ter predstavitvi izbrane slikanice (prav tam). To je lahko zelo 

dobro izhodišče za nastanek raziskovalnih vprašanj (Cleveland, 2015). 

Palmer in Stewart (2005, v Cleveland, 2015) predstavita tri modele uporabe poučne literature 

v razredu. 

 1. model 
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V 1. modelu je učitelj tisti, ki pojasnjuje in vodi, kako in kje zbirati informacije iz 

danega besedila, da učenci dobijo odgovore na vprašanja. Tukaj je priporočljiva 

uporaba delovnih listov. Model je primeren za prvo triletje. 

 2. model  

Model je nadgradnja 1., učenci pa ob pomoči usmerjenih vprašanj izdelajo plakat ali 

poročilo z uporabo spretnosti, ki so jih pridobili v modelu 1. 

 3. model 

Ta model je nadgradnja obeh predhodnih, pri čemer učenec uporabi spretnosti 

prejšnjih za samostojno iskanje rešitve. Tukaj si učenci sami izberejo temo ali 

problem. 

To jim omogoča, da postanejo ˝mini eksperti˝ in tako svoje odkritje delijo s sošolci. V tretjem 

modelu ena sama slikanica ne bo zadovoljila potrebam po informacijah, ki jih učenec 

potrebuje za neko izbrano temo (Cleveland, 2015). Učenec se bo ob tem naučil, kako povzeti 

informacije iz več virov. Ob takšnih raziskovalnih projektih se učenci naučijo pravilne izbire 

poučnih knjig, kritičnega razmišljanja ter si ustvarijo osnovno izhodišče za raziskovalno 

poizvedovanje, kar je dobra popotnica za šolanje v višjih razredih (prav tam). 

Upodobitve otrok v knjigah, ki se ukvarjajo z naravoslovjem, lahko spodbudijo učence, da 

pridejo do idej za svoje raziskave (Cleveland, 2015). Na primer knjige z okoljevarstveno 

vsebino lahko spodbudijo učence, da sami raziščejo svojo okolico in odnos ljudi do nje. 

Prebiranje slikanic lahko sproži radovednost in tako poveča željo po še več informacijah o 

določeni temi.  

S slikanicami lahko spodbujamo aktivnosti, kot so pisanje, risanje, govorjenje, debatiranje ali 

igra. Te aktivnosti pripomorejo k še večjemu razumevanju izbrane teme in razvijajo 

komunikacijske spretnosti, ki so pomembne za vse predmete (Mantzicopoulos in Patrick, 

2010). Komunikacija je najpomembnejši vidik znanosti, ki dobi v učilnici sorazmerno malo 

pozornosti. Osredotočanje na načine, kako komunicirati in učencem ponuditi možnost ter 

način kako jih predstaviti, je prvi korak do učnega uspeha na področju naravoslovja(Palmer in 

Stewart, 2005, v Cleveland, 2015). 

7 EMPIRIČNI DEL 
Raziskovalno delo je bilo sestavljeno iz dveh delov. Zajemalo je analizo naravoslovnih 

slikanic, dostopnih v slovenskem jeziku in ankete za učitelje razrednega pouka. Analizirali in 
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pregledali smo slikanice, ki jih učitelji lahko uporabijo ter vključijo v pouk naravoslovja. S 

pomočjo ankete na naključno izbranem vzorcu učiteljev smo preverili kakšna je uporaba 

slikanic v praksi. 

7.1  Opredelitev raziskovalnega problema 

Vizualne podobe, ki jih spremlja zgodba, so učno sredstvo že več tisoč let (Cleveland, 2015). 

Uporaba zgodbe v razredu bi lahko močneje motivirala procese učenja naravoslovnih 

predmetov. Prebiranje kakovostnih zgodb in ilustracij po večini ni povezano z odporom do 

učenja (Cleveland, 2015). Tako so slikanice dobrodošel del učnega procesa, ki lahko hitreje 

vplivajo na učenčevo radovednost ter hitreje pritegnejo pozornost za neko določeno učno 

snov (prav tam). Cilj diplomske naloge je sestaviti priporočilni seznam naravoslovnih 

slikanic. Za vključitev v učni proces smo pregledali operativne cilje v učnem načrtu za 

spoznavanje okolja in naravoslovje in tehniko ter vsaki slikanici iz končnega izbora pripisali 

operativne cilje, ki so se ujemali z vsebino slikanice. Zanimalo nas je tudi, koliko se slikanice 

uporabljajo pri pouku naravoslovja. 

7.2  Cilji 

Cilj analize je bil sestaviti priporočilni seznam slikanic z naravoslovno vsebino od prvega do 

petega razreda osnovne šole. Dodatni cilji je bil koliko učiteljev slikanice vključuje v pouk 

naravoslovja od prvega do petega razreda osnovne šole. 

7.3  Raziskovalna vprašanja 

V skladu z navedenimi cilji smo oblikovali naslednja raziskovalna vprašanja: 

R 1: Ali imajo učitelji na voljo vsaj eno slikanico z naravoslovno vsebino v slovenskem 

jeziku za izbrani tematski sklop iz učnega načrta Spoznavanje okolja (Kolar idr., 2011) 

in Naravoslovje in tehnika (Vodopivec idr., 2011) za vseh pet razredov? 

R 2: Kakšna je praksa uporabe slikanic z naravoslovno vsebino v prvih petih razredih pri 

naključno izbranem vzorcu učiteljev? 

7.4  Metodologija 

Analizo slikanic in dobljene podatke iz ankete bomo predstavili ločeno. V zaključku pa bomo 

povezali dobljene rezultate iz obeh delov in tako podali odgovore na raziskovalna vprašanja. 
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7.4.1 Raziskovalna metoda analize slikanic in ankete 

Raziskovanje je potekalo v dveh delih. Za seznam priporočenih slikanic je bila uporabljena 

analiza literature. Za pridobivanje podatkov o rabi slikanice pri pouku naravoslovja v prvih 

petih razredih osnovne šole pri nas pa smo uporabili anketo. Najprej bomo predstavili analizo 

slikanic. 

7.4.2 Analiza slikanic za pouk naravoslovja 

7.4.2.1 Vzorec analize  

Zbiranje slikanic je potekalo od junija do sredine julija 2016. V prvem koraku analize smo 

izbrali 143 slikanic (Priloga 3). V drugem koraku 93, v tretjem je bilo 36 slikanic in tako v 

četrtem koraku prišli do izbora 15 slikanic z naravoslovno vsebin.  

7.4.2.2 Opis instrumenta analize in postopek zbiranja ter obdelave podatkov 

Za analizo slikanic smo uporabili kvalitativno metodo. Izbor slikanic je potekal v več korakih. 

Prvi kvalitativni instrument so bili kriterij za vrednotenje knjig −Priročnik za branje 

mladinskih kakovostnih knjig (Lavrenčič, Mlakar, 2014, str. 72, 73). Pregledali smo poglavji 

z naslovom Slikanice in Mladi vedež med leti 2009 in 2014. V Poglavju Mladi vedež smo 

izbrali slikanice z naravoslovnih področij. Izpustili smo enciklopedije, verstva, gospodarstvo, 

glasba in knjige z družboslovnega in socialnega področja idr. Izbirali smo slikanice, ki so 

zadostile naslednjim kriterijem: 

 ocene dobro, zelo dobro, odlično, Zlata hruška, 

 oznaka stopnje bralnih sposobnosti (B: 3–6 let, 1: 1.–3. razred, 2: 4.–6. razred) in  

 vsebinska gesla (besedni opis vsebine, ki se je vsebinsko ujemal z naravoslovjem; 

primer: živali v naravi, letni časi, zima).  

Mentorica je za primer kakovostne slikanice z naravoslovno vsebino priporočala slikanici 

Julie Donaldson: Polž na potepu na kitovem repu in Aleksandra Konjajeva: Nejc in 

drobnoživke. Pri izbiri je pomagala tudi knjižničarka, pravljičarka in vodja mladinskega 

oddelka knjižnice Ivana Potrča Ptuj, Lilijana Klemenčič, ki je na podlagi omenjenih slikanic 

pripravila seznam 14 knjig po svoji presoji. Dodali smo jih na seznam za pregled. 

Dobili smo seznam 143 knjig. Nato smo opravili analizo s pomočjo spletnega iskalnika 

literature COBBIS v knjižnici Ivana Potrča Ptuj. Iz seznama 143 smo takoj brisali knjige, ki 

jih knjižnica nima, saj smo si tako prihranili čas in denar za medknjižnično izposojo. Izločili 

smo tudi knjige, ki v COBBIS sistemu niso bile pod zvrst opredeljene kot slikanica. Izločili 

smo slikanice z ugankami. Dobili smo nov seznam 93 slikanic.  
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V naslednjem koraku smo zbrali slikanice, ki so se ujemale z vsebinami posameznega 

tematskega sklopa v učnem načrtu Spoznavanje okolja (Kolar idr., 2011) in Naravoslovje in 

tehnika (Vodopivec idr., 2011). Ker smo se v diplomskem delu osredotočili samo na 

naravoslovje, smo iz učnega načrta Spoznavanje okolja (prav tam) izločili tematske sklope s 

področja družboslovja (Prostor, Skupnosti, Jaz, Odnosi, Promet). V učnem načrtu 

Spoznavanje okolja (prav tam) smo pri izbiri slikanic upoštevali tematske sklope Čas, Snovi, 

Človek, Živa bitja, Okolijska vzgoja in Pojavi. V naslednji krog so prišle knjige z vsebino o 

živih bitjih, snoveh, okoljski vzgoji, človeku, času, pojavih in silah in gibanju. Izločili smo 

slikanice z vsebino o prijateljstvu, tabujih (ločitev, smrt, drugačnost ...), potovanju, odnosih, 

prometu, spopadanju s čustvi. Dobili smo seznam s 36 slikanicami.  

V tretjem koraku smo vse zbrane slikanice vrednotili po kriterijih, ki smo jih oblikovali s 

pomočjo Sheme za ocenjevanje poljudnoznanstvenih knjig (Cleveland, 2015, v Atkinson idr., 

2009; Priloga 1). Oblikovali smo tri vprašanja, s katerimi smo upoštevali vsebinsko 

natančnost, nazornost ilustracij in medsebojno povezavo obeh. Kriteriji so bili: 

 Ali je naravoslovna vsebina v knjigi predstavljena natančno in na »vsakodnevni 

način«, tako, da jo lahko učenci povežejo z lastnimi izkušnjami? 

 Ali so v knjigi ilustracije in upodobitve, ki so povezane z besedilom, privlačne, 

nazorne in realne? 

 Ali sta ilustracija in zgodba/besedilo v knjigi strukturirani tako, da se dopolnjujeta? 

Če je bil odgovor na eno ali dve vprašanji DA, je bila knjiga NESPREJEMLJIVA. 

Če je bil odgovor na vsa tri vprašanja DA, je bila knjiga SPREJEMLJIVA. 

Izločili smo 21 knjig in tako prišli do 15 slikanic. 

Vsako izmed 15 slikanic smo nato podrobneje predstavili v tabelah5 do 19. Pri opisu ilustracij 

v tabelah smo uporabili kriterij za določanje kakovostne ilustracije po Zupančiču (2012, str. 

14) iz tabele 2. Vsaka slikanica ima v svoji tabeli pripisane tudi operativne cilje, s katerimi se 

sklada njena vsebina. 

7.4.3 Analiza ankete o vključevanju slikanic v pouk naravoslovja 

7.4.3.1 Opis instrumenta 

Na spletni strani 1ka.si smo oblikovali spletno anketo z naslednjimi vprašanji: 

 Koliko let že poučujete? 

 Ali pri poučevanju naravoslovnih vsebin kdaj uporabite slikanico namesto učbenika? 
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 Primer slikanice, ki jo uporabite.  

Anketa je vsebovala dve vprašanji odprtega tipa in eno vprašanje zaprtega. Izvedena je bila 

preko spletnega portala 1ka. Ker so anketo izpolnile samo ženske, bomo v nadaljevanju 

uporabljali ženski spol.   

7.4.3.2 Vzorec analize 

Dobili smo 36 anket, od tega 34 veljavno izpolnjenih. Iz tabele20 je razvidno, koliko anket je 

bilo izpolnjenih za posamezni razred od prvega do petega razreda. 

RAZRED ŠTEVILO 

ANKETIRANK 

1. 7 

2. 6 

3. 9 

4. 4 

5. 8 

Skupaj 34 

Tabela 4: Število anketirank glede na razred. 

7.4.3.3 Opis poteka 

Preko spletnega medija Facebook smo v skupini »razredni pouk – učitelji« objavili 

hiperpovezavo, ki je vodila do spletne ankete na portalu 1ka.si. Anketa je potekala od junija 

do julija 2016. 

7.4.4 Rezultati in interpretacija analize slikanic 

7.4.4.1 Tabela priporočenih slikanic za naravoslovje 

Tabela 4je rezultat izbora po predhodno predstavljenih kriterijih. Nastal je priporočilni 

seznam naravoslovnih slikanic za pouk naravoslovja od prvega do petega razreda.  

V prvem stolpcu so navedeni naslovi slikanic, imena avtorjev in letnica izdaje. V zgornjem 

delu (pred odebeljeno črto) so naslovi slikanic za prvo triletje, sledijo (za odebeljeno črto) 

naslovi slikanic za 4. in 5. razred osnovne šole. V drugi vrstici so napisani naslovi tematskih 

sklopov, povzetih iz učnih načrtov Spoznavanje okolja (Kolar idr., 2011) in Naravoslovje in 

tehnika (Vodopivec idr., 2011). Ker so naslovi tematskih sklopov v obeh učnih načrtih enaki, 

smojih združili.  

 TEMATSKI SKLOPI UČNIH NAČRTOV 
 

NASLOV SLIKANICE 
 

ČAS 

 

SNOVI 

 

ČLOVEK 

ŽIVA 

BITJA 

OKOLJSKA 

VZGOJA 

 

POJAVI 

SILE IN 

GIBANJE 

Mazzini, M.: Čas je velika 

smetanova torta (1999) 
X       
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McEwen, C.: Medvedji objem 

(2014) 
X   X    

Kovač, P.: Ptičje leto (2005) X   X    

Carle, E.: Zelo lačna gosenica 

(2014) 
X       

Donaldson, J.: Polž na potepu na 

kitovem repu  (2010) 
   X X   

Möller, A.: Gnezda gradimo, 

votline dolbemo: kako žuželke 

skrbijo za svoje otroke? (2008) 
   X    

Möller, A.: Po zemlji in po 

zraku: kako potujejo rastline? 

(2008) 
   X    

Olfers, S. von: Pokonci izpod 

korenin (2008) 
X   X    

Kovač, P.: Zelišča male 

čarovnice (2012) 
 X X X    

Pešak, M.; Pergar , S.: Mesečeve 

sanje (2009) 
    X   

Konjajev , A.: Nejc in 

drobnoživke (1990) 
  X     

Pajenk , I.: Žabje jezero (2014)  X X X X   

Pavček, J.: Čarobna voda (2012)  X  X    

Vahtar, M.: Tikica in Toka na 

potepu po podzemlju (2001) 
 X      

Lapajne, T.: Jaka in sraka, kako 

Jaka odkrije, od kod pride 

elektrika (2007) 
     X  

Tabela 5: Priporočilni seznam izbranih slikanic. 

7.4.4.2 Podroben pregled priporočenih slikanic za naravoslovje 

Podatki o posameznih priporočenih slikanicah v tabelah od 5 do 19 si v stolpcu sledijo po 

naslednjem vrstnem redu: naslov, podatki o avtorju, založba in leto izdaje, tematski sklop, 

operativni cilji, naslov učnega načrta ter razred, povzetek vsebine slikanice, likovni in 

vsebinski opisi ilustracij ter priloge v knjigi. Tematski sklop in operativni cilji iz učnega 

načrta Spoznavanje okolja (Kolar idr., 2011) in Naravoslovje in tehnika (Vodopivec idr., 

2011) izhajajo iz vsebine posamezne slikanice. Tabele slikanic si sledijo po enakem vrstnem 

redu, kot so napisani naslovi v tabeli 4. 
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NASLOV ČAS JE VELIKA SMETANOVA TORTA 

AVTOR Miha Mazzini 

ILUSTRACIJE Mojca Osojnik 

ZALOŽNIK Založba Kres, 1999 

ZVRST/VRSTA Leposlovna slikanica 

Tematski skop Čas 

Operativni cilji 

SPOZNAVANJE 

OKOLJA 

1.-3. razred 

 Spoznajo časovni potek dogodkov, uporabijo nekatere osnovne 

izraze za opredeljevanje dogodkov, kot so: prej, potem, včeraj, 

danes, jutri, teden, dnevi v tednu, dan, mesec, letni časi, leto. 

Povzetek  

Slikanica z inovativnimi ilustracijami prikazuje deklico Lano, ki se 

sprašuje, zakaj se oče tako malo igra z njo. Oče ji na zelo lep način 

približa čas. Pove ji, da je čas velika smetanova torta. Naslednji dan 

Lana ne gre v vrtec. Oče se odloči, da bosta cel dan preživela skupaj, 

da lahko Lana sama vidi, kdo vse mu poje torto. Najprej je Lana malo 

razočarana, a na koncu dneva dobi najboljši in najlepši del torte, 

marcipanovega konjička. Tako je Lana dobila občutek, kako poteka 

očkov dan in kdo vse mu »vzame« čas. 

Likovni in vsebinski 

opisi ilustracij 

Jasno, likovno urejeno. Poudarjeno likovno bistvo, odsotnost 

nepotrebnega. Anatomsko pravilna risba, upoštevani prostorski ključi, 

enovito upodobljen prostor. Prisotna individualna nota. Namenu 

ustrezna upodobitev, brez vsebinskih nepotrebnosti. Ustrezna vsebina; 

didaktično premišljena, poučna in razumljiva. 

Priloge v knjigi Brez prilog. 

Tabela 6: M. Mazzini: Čas je velika smetanova torta. 
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NASLOV MEDVEDJI OBJEM 

AVTOR Katharine McEwen 

ILUSTRACIJE Katharine McEwen 

ZALOŽNIŠTVO Zala, 2014 

ZVRST/VRSTA Leposlovna slikanica 

Tematski skop Čas, Živa bitja 

Operativni cilji 

SPOZNAVANJE 

OKOLJA 

1. –3. razred 

 Časovno raziskujejo, opredeljujejo in pojasnjujejo dogodke in 

spremembe v različnih letnih časih. 

 Spoznajo časovni potek dogodkov, uporabijo nekatere osnovne 

izraze za opredeljevanje dogodkov, kot so: prej, potem, včeraj, 

danes, jutri, teden, dnevi v tednu, dan, mesec, letni časi, leto. 

 Znajo spremljati in opisovati vremenske pojave in jih povezati s 

spremembami v naravi. 

 Znajo primerjati vremenska stanja v različnih letnih časih. 

 Prepoznajo, poimenujejo in primerjajo različna živa bitja in 

okolja. 

 Vedo, da je življenje živih bitij odvisno od drugih bitij in od 

nežive narave. 

 Razlikujejo in opišejo živa bitja in okolja, v katerih živijo, ter 

kako ponavljajoče se spremembe vplivajo nanje (noč – dan, letni 

časi). 

 Spoznajo, kaj potrebujejo sami in kaj druga živa bitja za življenje. 

 Vedo, da živali potrebujejo za življenje zlasti vodo, hrano in zrak. 

 Vedo, da se živali prehranjujejo z rastlinami, drugimi živalmi ali 

obojim. 

 Spoznajo, da se ljudje in živali rodijo, rastejo, imajo potomce, se 

postarajo in umrejo. 

 Spoznajo, da  imajo živali potomce, ki navadno izhajajo iz samca 

in samice, ter da so potomci podobni njim. 

Povzetek 

Slikanica pripoveduje o življenju mlade medvedje družine. Medved 

se po zimskem dremežu prebudi v pomlad. Medtem ko išče hrano, 

spozna medvedko, s katero se spoprijateljita. Skupaj se igrata, lovita 

in nabirata hrano. Ko pa pride spet zimski čas, si pripravita zavetišče 

kjer bosta prezimila. Naslednjo pomlad iz zavetišča zraven dveh 

medvedov pokuka še njun mladiček. Naučita ga vse kar sta se velika 

medveda naučila od svojih staršev.  

Likovni in vsebinski 

opisi ilustracij 

Jasno, likovno urejeno. Poudarjeno likovno bistvo, odsotnost 

nepotrebnega. Anatomsko pravilna risba, upoštevani prostorski ključi, 

enovito upodobljen prostor. Prisotna individualna nota. Namenu 

ustrezna upodobitev, brez vsebinskih nepotrebnosti. Ustrezna vsebina; 

didaktično premišljena, poučna in razumljiva. 

Priloge v knjigi Brez prilog. 

Tabela 7: K. McEwen: Medvedji objem. 
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NASLOV PTIČJE LETO 

AVTOR Polonca Kovač 

ILUSTRACIJE Alenka Vuk 

ZALOŽNIŠTVO Didakta, 2005 

ZVRST/VRSTA Poučno-leposlovna slikanica 

Tematski skop Čas, Živa bitja 

Operativni cilji 

SPOZNAVANJE 

OKOLJA 

1. –3. razred 

 Spoznajo časovni potek dogodkov, uporabijo nekatere osnovne 

izraze za opredeljevanje dogodkov, kot so: prej, potem, včeraj, 

danes, jutri, teden, dnevi v tednu, dan, mesec, letni časi, leto. 

 Spoznajo koledar. 

 Časovno raziskujejo, opredeljujejo in pojasnjujejo dogodke in 

spremembe v različnih letnih časih. 

 Znajo primerjati vremenska stanja v različnih letnih časih. 

 Prepoznajo, poimenujejo in primerjajo različna živa bitja in 

okolja. 

 Vedo, da je življenje živih bitij odvisno od drugih bitij in od 

nežive narave. 

 Razlikujejo in opišejo živa bitja in okolja, v katerih živijo, ter 

kako ponavljajoče se spremembe vplivajo nanje (noč – dan, letni 

časi). 

 Spoznajo, da se ljudje in živali rodijo, rastejo, imajo potomce, se 

postarajo ter umrejo. 

Povzetek 

Glavni junaki slikanice so drobne ptice pevke: lastovka, siva vrana, 

taščica, vrabec, sinica, ponirek, kos, srakoper, žolna, čuk, lišček in 

slavček. Vsak mesec je posvečen eni izmed njih. Izvemo, kakšni so 

ptičji mladiči, kako si gradijo gnezda, s čim se prehranjujejo, katere 

ptice so selivke itn. Skozi poučne zgodbice tako spoznavamo 

značilnosti ptic, ki jih najpogosteje srečujemo v različnih okoljih 

(hlev, jezero, gozd, polje, mesto ...) po Sloveniji. 

Likovni in vsebinski 

opisi ilustracij 

Jasno, likovno urejeno. Poudarjeno likovno bistvo, odsotnost 

nepotrebnega. Anatomsko pravilna risba, upoštevani prostorski ključi. 

Namenu ustrezna upodobitev, brez vsebinskih nepotrebnosti. 

Ustrezna vsebina; didaktično premišljena, poučna in razumljiva. 

Priloge v knjigi 

Vsaka zgodbica je na koncu opremljena še s »potnim listom« opisane 

ptice, ki vsebuje ime, priimek, poklic, barvo perja, spol, oči in 

posebne znake. 

Tabela 8: P. Kovač: Ptičje leto. 
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NASLOV ZELO LAČNA GOSENICA 

AVTOR Eric Carle 

ILUSTRACIJE Eric Carle 

ZALOŽNIŠTVO Mladinska knjiga, 2014 

ZVRST/VRSTA Leposlovno-poučna slikanica 

Tematski skop Živa bitja, Čas 

Operativni cilji 

SPOZNAVANJE 

OKOLJA 

1. in 2. razred 

 Spoznajo časovni potek dogodkov, uporabijo nekatere osnovne 

izraze za opredeljevanje dogodkov, kot so: prej, potem, včeraj, 

danes, jutri, teden, dnevi v tednu, dan, mesec, letni časi, leto. 

 Prepoznajo, poimenujejo in primerjajo različna živa bitja in 

okolja. 

 Spoznajo kaj potrebujejo sami in kaj druga živa bitja za življenje. 

 Vedo, da se živali prehranjujejo z rastlinami, drugimi živalmi ali 

obojim. 

 Spoznajo, da se ljudje in živali rodijo, rastejo, imajo potomce, se 

postarajo ter umrejo. 

Povzetek 

Slikanica nam predstavi življenjsko zgodbo in način življena gosenice 

ter njeno smrt kot ponovno rojstvo, ko postane metulj. Skozi dneve v 

tednu spremljamo, kaj vse gosenica poje, da na koncu postane 

ogromna in debela. 

Likovni in vsebinski 

opisi ilustracij 

Jasno, likovno urejeno. Poudarjeno likovno bistvo, odsotnost 

nepotrebnega. Anatomsko pravilna risba, upoštevani prostorski ključi, 

enovito upodobljen prostor. Prisotna individualna nota. Namenu 

ustrezna upodobitev, brez vsebinskih nepotrebnosti. Ustrezna 

vsebina; didaktično premišljena, poučna in razumljiva. 

Priloge v knjigi Brez prilog. 

Tabela 9: E. Carle: Zelo lačna gosenica. 
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NASLOV POLŽ NA POTEPU NA KITOVEM REPU 

AVTOR Julia Donaldson 

ILUSTRACIJE Axel Scheffler 

ZALOŽNIŠTVO Mladinska knjiga Založba, 2010 

ZVRST/VRSTA Leposlovna slikanica 

Tematski skop Živa bitja, Okoljska vzgoja 

Operativni cilji 

SPOZNAVANJE 

OKOLJA 

1. –3. razred 

 

 Prepoznajo, poimenujejo in primerjajo različna živa bitja ter 

okolja. 

 Vedo, da je življenje živih bitij odvisno od drugih bitij in od 

nežive narave 

 Razlikujejo in opišejo živa bitja in okolja, v katerih živijo, ter 

kako ponavljajoče se spremembe vplivajo nanje (noč – dan, letni 

časi). 

 Spoznajo kaj potrebujejo sami in kaj druga živa bitja za življenje. 

 Vedo, da je prav, da si ljudje med seboj  

 Znajo pojasniti, kako sami dejavno prispevajo k varovanju in 

ohranjanju naravnega okolja ter k urejanju okolja, v katerem 

živijo. 

 Vedo, da so spremembe v okolju včasih za živali ali rastline 

ugodne, včasih pa škodljive, lahko pa so za nekatere ugodne in za 

druge škodljive. 

Povzetek 

Morski polžek ima večje želje kot samo posedati in se plaziti po svoji 

domači skali. Hoče videti in spoznati prostranost sveta. Mimo 

njegove domače skale priprava kit, ki se mu ponudi, da ga bo na repu 

ponese v širni svet. Potujeta do ledenih gora, med vulkane in palme, 

vse do morskega dna, plavata skozi nevihte in visoke valove ter na 

obljudene plaže. Nato se zgodi, da se kit malo izgubi in zaradi oseke 

nasede. Pogumni polžek svojega prijatelja ne bo pustil na cedilu, zato 

se odpravi po pomoč v najbližjo šolo. Polžek na tabli pusti sled, ki 

pravi, da kit potrebuje pomoč. Otroci tako pokličejo celo vas in 

gasilce, da pomagajo kitu. Ob pomoči plime in vseh prijaznih ljudi, 

kitu in polžku uspe odplavati nazaj proti polžkovi domači skali. 

Likovni in vsebinski 

opisi ilustracij 

Jasno, likovno urejeno. Poudarjeno likovno bistvo, odsotnost 

nepotrebnega. Anatomsko pravilna risba, upoštevani prostorski ključi, 

enovito upodobljen prostor. Namenu ustrezna upodobitev, brez 

vsebinskih nepotrebnosti. Ustrezna vsebina; didaktično premišljena, 

poučna in razumljiva. 

Priloge v knjigi Brez prilog. 

Tabela 10: J. Donaldson: Polž na potepu na kitovem repu. 
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NASLOV 
GNEZDA GRADIMO, VOTLINE DOLBEMO:  

KAKO ŽUŽELKE SKRBIJO ZA SVOJE OTROKE? 

AVTOR Anne Möller 

ILUSTRACIJE Anne Möller 

ZALOŽNIŠTVO Narava, 2008 

ZVRST/VRSTA Poučna slikanica 

Tematski skop Živa bitja 

Operativni cilji 

SPOZNAVANJE 

OKOLJA 

1. –3. razred 

 Prepoznajo, poimenujejo in primerjajo različna živa bitja in 

okolja. 

 Vedo, da se živali prehranjujejo z rastlinami, drugimi živalmi ali 

obojim. 

 Spoznajo, da imajo živali potomce, ki navadno izhajajo iz samca 

in samice, ter da so potomci podobni njim. 

Povzetek 

V slikanici je prikazan in opisan neobičajen pogled na to kako izbrane 

žuželke na zanimive načine poskrbijo za svoj zarod. Tako na primer 

čebela polžarica za odlaganje jajčec uporabi staro polžjo lupino, 

svaljkarji svoje jajčece zavijejo v gnojno kroglico in rilčkarji spretno 

zavijejo liste dreves, tako da je tudi njihovo jajčece na varnem ter ima  

dovolj hrane, ko se bo iz ličinke začel razvijati novi hrošček. 

Likovni in vsebinski 

opisi ilustracij 

Jasno, likovno urejeno. Poudarjeno likovno bistvo, odsotnost 

nepotrebnega. Anatomsko pravilna risba, upoštevani prostorski ključi, 

enovito upodobljen prostor. Prisotna individualna nota. Namenu 

ustrezna upodobitev, brez vsebinskih nepotrebnosti. Ustrezna vsebina; 

didaktično premišljena, poučna in razumljiva. 

Priloge v knjigi 
Na koncu slikanice je prikaz kako je avtorica skicirala žuželke pri 

izgradnji varnega zavetja za svoje potomce. 

Tabela 11: A. Möller: Gnezda gradimo, votline dolbemo: kako žuželke skrbijo za svoje 

otroke?       
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NASLOV PO ZEMLJI IN PO ZRAKU: KAKO POTUJEJO RASTLINE? 

AVTOR Anne Möller, René Bucher 

ILUSTRACIJE Anne Möller 

ZALOŽNIŠTVO Narava, 2008 

ZVRST/VRSTA Poučna slikanica 

Tematski skop Živa bitja 

Operativni cilji 

SPOZNAVANJE 

OKOLJA 

1. –3. razred 

 Prepoznajo, poimenujejo in primerjajo različna živa bitja in 

okolja. 

 Vedo, da se živali prehranjujejo z rastlinami, drugimi živalmi ali 

obojim. 

 Vedo, da živa bitja iz okolja nekaj sprejemajo (hrana, zrak, voda), 

predelujejo in v okolje oddajajo. 

 Znajo s poskusi ugotoviti, da mlade rastline lahko zrastejo iz 

semen, čebulic, gomoljev, potaknjencev. 

Povzetek 

Slikanica nam pokaže zanimiva potovanja različnih rastlin. Ljudje 

uporabljamo različna prevozna sredstva po morju, cesti ali zraku. Ker 

pa se rastline ne premikajo, je narava za to poskrbela drugače. 

Semena rastlin tako potujejo po zraku z vetrom ali v prebavilih ptic, 

in se nato z iztrebki izločijo na drugih krajih kot so jih živali pojedle. 

Zato lahko rastline rastejo tudi v cestnih jarkih in peskovnikih. 

Likovni in vsebinski 

opisi ilustracij 

Jasno, likovno urejeno. Poudarjeno likovno bistvo, odsotnost 

nepotrebnega. Anatomsko pravilna risba, upoštevani prostorski ključi, 

enovito upodobljen prostor. Prisotna individualna nota. Namenu 

ustrezna upodobitev, brez vsebinskih nepotrebnosti. Ustrezna vsebina; 

didaktično premišljena, poučna in razumljiva. 

Priloge v knjigi 
Na koncu slikanice je igra – poveži drevo z ustreznim listom in s 

plodom. 

Tabela 12: A. Möller: Po zemlji in po zraku: kako potujejo rastline? 
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NASLOV POKONCI IZPOD KORENIN 

AVTOR Sibylle von Olfers 

ILUSTRACIJE Pavle  Učakar 

ZALOŽNIŠTVO Mladinska knjiga, 2008 

ZVRST/VRSTA Poučna slikanica 

Tematski skop Čas, Živa bitja 

Operativni cilji 

SPOZNAVANJE 

OKOLJA 

1. –3. razred 

 Časovno razlikujejo, opredeljujejo in pojasnjujejo dogodke in 

spremembe v različnih letnih časih. 

 Prepoznajo, poimenujejo in primerjajo različna živa bitja in 

okolja. 

 Znajo poiskati razlike in podobnosti med rastlinami in živalmi. 

 Razlikujejo in opišejo živa bitja in okolja, v katerih živijo, ter 

kako ponavljajoče se spremembe vplivajo nanje ( noč – dan, Letni 

časi). 

Povzetek 

Sto let stara slikanica je s svojo zgodbo še vedno privlačna. Slikanica 

je napisana v obliki pesnitve in govori o neskončnem krogu letnih 

časov.  

Likovni in vsebinski 

opisi ilustracij 

Jasno, likovno urejeno. Poudarjeno likovno bistvo, odsotnost 

nepotrebnega. Anatomsko pravilna risba, upoštevani prostorski ključi, 

enovito upodobljen prostor. Prisotna individualna nota. Namenu 

ustrezna upodobitev, brez vsebinskih nepotrebnosti. Ustrezna 

vsebina; didaktično premišljena, poučna in razumljiva. 

Priloge v knjigi Brez prilog. 

Tabela 13: S. von Olfers: Pokonci izpod korenin. 
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NASLOV ZELIŠČA MALE ČAROVNICE 

AVTOR Polonca Kovač 

ILUSTRACIJE Ančka Gošnik Godec 

ZALOŽNIŠTVO Mladinska knjiga, 2012 

ZVRST/VRSTA Počno-leposlovna slikanica 

Tematski skop Snovi, Živa bitja, Človek 

Operativni cilji 

SPOZNAVANJE 

OKOLJA 

1. –3. razred 

 Vedo, da obstajajo snovi z nevarnimi lastnostmi (nevarne snovi: 

strupene). 

 Prepoznajo, poimenujejo in primerjajo različna živa bitja in 

okolja. 

 Se seznanijo s preprečevanjem bolezni, pogostimi boleznimi, z 

zdravljenjem, nego in okrevanjem. 

 Poznajo svoje telo in poimenujejo notranje dele telesa. 

Povzetek 

V slikanici je več zgodbic v katerih nastopajo čarovnica in zeliščarka 

Lenčka ter njeni živalski prijatelji. Lenčka s svojim znanjem skrbi za 

gozdne živali, ko jih kaj tišči v trebuščku, ko se prehladijo ali pa 

želijo zgolj nagnati molje iz svojih omar. Ob zgodbicah se seznanimo 

z različnimi zelišči, njihovimi načini uporabe in značilnostmi. 

Likovni in vsebinski 

opisi ilustracij 

Jasno likovno urejeno. Anatomsko pravilne risbe, upoštevani 

prostorski ključi. Ustrezna vsebina; didaktično premišljena, poučna in 

razumljiva. 

Priloge v knjigi Recepti za uporabo zelišč. 

Tabela 14: P. Kovač: Zelišča male čarovnice. 
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NASLOV MESEČEVE SANJE 

AVTOR Mojca Pešak in Saša Pergar 

ILUSTRACIJE Anton Buzeti 

ZALOŽNIŠTVO Založba Ajda, IBO Gomboc, 2009 

ZVRST/VRSTA Leposlovna slikanica 

Tematski skop Okoljska vzgoja 

Operativni cilji 

SPOZNAVANJE 

OKOLJA 

1. –3. razred 

 Vedo, da ob proizvodnji in v vsakdanjem življenju nastajajo 

odpadki, za katere je treba poskrbeti, in da nekatere odpadke 

lahko ponovno uporabimo. 

 Znajo pojasniti, kako sami dejavno prispevajo k varovanju in 

ohranjanju naravnega okolja ter k urejanju okolja, v katerem 

živijo. 

 Spoznajo, kako potrošništvo vpliva na okolje. 

Povzetek 

Zgodbica o rojstvu in življenju majhne prozorne vrečke nas popelje 

skozi problem onesnaževanja. Kljub navdušenju vrečke, da ni sama 

na smetišču, se Mesec razžalosti in se sprašuje, če bo njegova draga 

sestrica Zemlja postala velika plastična gmota. Zato nagovori vse  

otroke, da pomagajo rešiti Zemljo.  

Likovni in vsebinski 

opisi ilustracij 

Jasno, likovno urejeno. Poudarjeno likovno bistvo, odsotnost 

nepotrebnega. Upoštevani prostorski ključi, enovito upodobljen 

prostor. Prisotna individualna nota. Namenu ustrezna upodobitev, 

brez vsebinskih nepotrebnosti.  

Priloge v knjigi Brez prilog. 

Tabela 15: M. Pešak, S. Pergar: Mesečeve sanje. 
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NASLOV NEJC IN DROBNOŽIVKE 

AVTOR Aleksander Konjajev 

ILUSTRACIJE Samo Jenčič 

ZALOŽNIŠTVO Mladinska knjiga, 1990 

ZVRST/VRSTA Poučno-leposlovna slikanica 

Tematski skop Človek 

Operativni cilji 

NARAVOSLOVJE 

IN TEHNIKA 

4. in 5. razred 

 Ugotavljajo, da nekatere stvari, ki jih dobijo v telo iz okolja, 

lahko škodijo. 

 Poznajo svoje telo in znajo poimenovati zunanje dele telesa. 

 Poznajo svoje telo in poimenujejo notranje dele telesa. 

 Poznajo svoja čutila. 

 Vedo, kako deluje človeško telo. 

 Pojasnijo, da lahko nekatere bolezni in poškodbe sami preprečijo 

z odgovornim ravnanjem. 

 Pojasnijo, da so ljudje in tudi vsa druga živa bitja zgrajena iz 

celic. 

Povzetek 

Glavni junak slikanice je Nejc. Radoveden fantič poizveduje zakaj 

vzhaja potica, kaj so te »majhne stvarce«, ki sprožajo različne 

procese. Zaželi si, da bi se lahko pobliže srečal z drobnoživkami. 

Tako se v sanjah poda na veliko pustolovščino spoznavanja 

drobnoživk od blizu. Ob tem spoznava različne drobnoživke, ki so 

odgovorne za vzhajanje potice, kisanje zelja, plesen na marmeladi, 

vneto grlo ... 

Nejc se zjutraj zbudi ves iz sebe. Svoje sanje podeli z očetom, ki mu 

pove, da je vse res kar je sanjal, le da so drobnoživke v resnici brez 

ust in oči. 

Likovni in vsebinski 

opisi ilustracij 

Jasno, likovno urejeno. Poudarjeno likovno bistvo, odsotnost 

nepotrebnega. Namenu ustrezna upodobitev, brez vsebinskih 

nepotrebnosti. Ustrezna vsebina; didaktično premišljena, poučna in 

razumljiva. 

Priloge v knjigi Brez prilog. 

Tabela 16: A. Konjajev: Nejc in Drobnoživke. 
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NASLOV ŽABJE JEZERO 

AVTOR Ivana Pajenk 

ILUSTRACIJE Ivana Pajenk 

ZALOŽNIŠTVO Ark, 2014 

ZVRST/VRSTA Poučno-leposlovna slikanica 

Tematski skop Snovi, Človek, Živa bitja, Okoljska vzgoja 

Operativni cilji 

NARAVOSLOVJE 

IN TEHNIKA 

4. in 5. razred 

 Ugotoviti, da so živa bitja prilagojena na okolje, v katerem 

živijo, in da se do določene mere lahko prilagajajo spremembam 

v okolju. 

 Utemeljiti pomen vode za življenje in napovedati posledice 

omejenosti vodnih zalog. 

 Prepoznati in opisati onesnaževalce površinskih voda in 

podtalnice ter pojasniti posledice onesnaževanja. 

 Utemeljiti pomen varovanja voda. 

 Prepoznati in opisati glavne povzročitelje onesnaženosti zraka in 

lokalne onesnaževalce zraka. 

 Vrednotiti ravnanje oziroma odnos ljudi do onesnaževanje zraka 

in ob tem razložiti, kaj pomeni odgovoren odnos do okolja. 

 Utemeljiti medsebojno odvisnost živih bitij, nakopičene snovi in 

energija. 

 Napovedati posledice človekovega nenehnega posega v naravno 

okolje in vrednotiti učinke. 

 Utemeljiti pomen trajnostnega razvoja. 

Povzetek 

Poučna eko slikanica, v kateri se zanimivo prepletata zgodba in 

poučna dejstva. Slikanica govori o flamingih, ki se zaradi smoga in 

onesnaženosti več ne vračajo na jezero. Živali na jezeru zato 

sklenejo, da bodo storile vse, da »Onesnaževalci« odidejo. Ob 

zgodbi pa je na vsaki strani pojasnjena kakšna zanimivost z dejstvi, 

ob tem pa so še vprašanja za ponovitev in utrditev. Tako izvemo, kaj 

je flamingo in kaj zelena žaba, kaj je opičji kruhovec, kaj so dimni 

oblaki, značilnosti jezera ter sonca, kaj je ideja, upanje, jutro, tišina, 

lokvanj, ples, zadovoljstvo, uspeh, kaj je črna vdova, značilnosti 

lipe, opis tovarne in opis pajčevine ter dimnika. 

Likovni in vsebinski 

opisi ilustracij 

Prisotna individualna nota. Anatomsko pravilne ilustracije. Namenu 

ustrezna upodobite. Ustrezna vsebina; didaktično premišljena, 

poučna in razumljiva. 

Priloge v knjigi Recept za rogljičke, sprotno preverjanje znanja. 

Tabela 17: I. Pajenk: Žabje jezero. 
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NASLOV ČAROBNA VODA 

AVTOR Jerneja Pavček 

ILUSTRACIJE Lučka Berlot 

ZALOŽNIŠTVO Samozaložba, 2012 

ZVRST/VRSTA Leposlovna slikanica 

Tematski skop Živa bitja, Snovi 

Operativni cilji 

NARAVOSLOVJE 

IN TEHNIKA 

4. in 5. razred 

 

 Znajo s poskusi ugotoviti, da mlade rastline lahko zrastejo iz 

semen, čebulic, gomoljev, potaknjencev. 

 Razložiti procese, ki potekajo pri kroženju vode v naravi. 

 Pojasniti razliko med površinskimi vodami in podtalnico. 

 Razložiti pomen podtalnice kot vira pitne vode. 

 Utemeljiti pomen vode za življenje in napovedati posledice 

omejenosti vodnih zalog. 

 Prepoznati in opisati onesnaževalce površinskih voda in 

podtalnice ter pojasniti posledice onesnaževanja. 

 Opisati pot vode v kopenski rastlini od črpanja iz zemlje do 

izhlapevanja in to dokazati. 

 Utemeljiti medsebojno odvisnost živih bitij v naravi. 

 Prikazati, da je bilo nekoč na Zemlji življenje drugačno od 

današnjega. 

 Napovedati posledice človekovega nenehnega poseganja v 

naravno okolje in vrednotiti učinke. 

Povzetek  

Glavna junaka pravljice Eko Vila in Škrat Voda nas skozi svojo 

izkušnjo z nepremišljenim človeškim poseganjem v okolje 

opozarjata na globoke brazgotine, ki jih zadajamo Zemlji. Voda je 

vir življenja in tega se premalo zavedamo. 

Likovni in vsebinski 

opisi ilustracij 

Jasno, likovno urejeno. Poudarjeno likovno bistvo, odsotnost 

nepotrebnega. Anatomsko pravilna risba, upoštevani prostorski 

ključi, enovito upodobljen prostor. Prisotna individualna nota. 

Namenu ustrezna upodobitev, brez vsebinskih nepotrebnosti.  

Priloge v knjigi 

V slikanici je omenjena tudi metoda preverjana živosti in 

onesnaženosti vode s čebulicami, ki jo je razvil biolog Peter Firbas. 

Tako lahko skozi zgodbo motiviramo učence za varovanje okolja in 

poučno uro zaključimo še z zanimivim poskusom, ki ga lahko 

učenci izvajajo dalj časa. 

Tabela 18: J. Pavček: Čarobna voda. 
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NASLOV TIKICA IN TOKA NA POTEPU PO PODZEMLJU 

AVTOR Marta Vahtar 

ILUSTRACIJE Mojca Vilar 

ZALOŽNIŠTVO Viharnik, 2001 

ZVRST/VRSTA Leposlovno-poučna slikanica 

Tematski skop Snovi 

Operativni cilji 

NARAVOSLOVJE 

IN TEHNIKA 

5. razred 

 Opisati agregatna stanja vode in pojasniti njihove lastnosti. 

 Razložiti procese, ki potekajo pri kroženju vode v naravi. 

 Ugotoviti razloge za stekanje tekoče vode proti morju. 

 Pojasniti razliko med površinskimi vodami in podtalnico. 

Povzetek 

Po potovanju vode nas popeljeta kapljici Tikica in Toka. Slikanica 

nam skozi kapljične oči predstavi kroženje vode v naravi. Potujeta 

skozi vsa agregatna stanja, v katerih je lahko voda. Spoznamo tudi 

podzemlje, podzemno vodo, sestavo tal in nastajanje kapnikov. 

Prijateljstvo kapljic pa je tako močno in neskončno kot kroženje 

vode v naravi. 

Likovni in vsebinski 

opisi ilustracij 

Jasno, likovno urejeno. Poudarjeno likovno bistvo, odsotnost 

nepotrebnega. Upoštevani prostorski ključi, enovito upodobljen 

prostor. Namenu ustrezna upodobitev, brez vsebinskih 

nepotrebnosti. Ustrezna vsebina; didaktično premišljena, poučna in 

razumljiva. 

Priloge v knjigi Brez prilog. 

Tabela 19: M. Vahtar: Tikica in Toka na potepu po podzemlju. 
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NASLOV 
JAKA IN SRAKA: 

KAKO JAKA ODKRIJE, OD KOD PRIDE ELEKTRIKA 

AVTOR Tomaž Lapajne 

ILUSTRACIJE Ivo Frbežar 

ZALOŽNIK Morfem, 2007 

ZVRST/VRSTA Poučno leposlovna slikanica 

Tematski skop Pojavi 

Operativni cilji 

NARAVOSLOVJE 

IN TEHNIKA 

4.razred 

Pretakanje snovi 

 Sestaviti preprost električni krog in razložiti pomen posameznih 

sestavnih delov. 

 Razložiti vlogo električnega stikala v električnem krogu. 

 Poiskati in opisati vzroke nesreč pri ravnanju z električnimi 

napravami in razložiti načine varovanja, zaradi varovanja 

zdravja in življenja. 

 Opisati porabnike električnega toka v šoli in doma. 

 Ugotoviti koristnost varčevanja z elektriko. 

Povzetek 

Zgodbica govori o navihani sraki in fantku Jaku. Nekega dne sraka 

pri Jaku doma ukrade varovalko. To je povod, da se Jaka odpravi 

raziskovat, od kod pride elektrika. Na poti odkriva, kje elektriko 

proizvajajo, načine proizvodnje, na kakšen način potuje do naših 

domov in kakšne so njene značilnosti. Ob tem ga sraka vedno 

opazuje in pazi, da Jaka ni ugotovil, kdo mu je »vzel« elektriko. Ker 

ima laž kratke noge, se na koncu sraka sama izda in tako Jaka 

zraven varovalke odkrije še veliko drugih bleščečih stvari, ki so jih 

pogrešali doma. Sraka vrne stvari in z varovalko »pride« nazaj tudi 

elektrika. 

Likovni in vsebinski 

opisi ilustracij 

Jasno, likovno urejeno. Poudarjeno likovno bistvo, odsotnost 

nepotrebnega. Anatomsko pravilna risba, upoštevani prostorski 

ključi, enovito upodobljen prostor. Namenu ustrezna upodobitev, 

brez vsebinskih nepotrebnosti. Ustrezna vsebina; didaktično 

premišljena, poučna in razumljiva. 

Priloge v knjigi Brez prilog. 

Tabela 20: T. Lapajne: Jaka in sraka: kako Jaka odkrije, od kod pride elektrika. 

 

7.4.5 Rezultati in interpretacija ankete o vključevanju slikanic v pouk 

naravoslovja 

Prvo vprašanje je bilo: Koliko let že poučujete?  

Na grafu 1 je predstavljeno, koliko let anketiranke že poučujejo na osnovni šoli od prvega do 

petega razreda. Na vodoravni osi je število anketirank, na navpični pa število let poučevanja. 

Povprečno število let poučevanja je 15. 
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Graf 1: Število let poučevanja (x os: število let poučevanja, y os: število učiteljev). 

Drugo vprašanje se je glasilo: Ali pri poučevanju naravoslovnih vsebin kdaj 

uporabite slikanico namesto učbenika?  

Dobljeni rezultati (graf 2) so pokazali, da 45 % (15) vseh anketirank namesto učbenika 

uporablja slikanico pri poučevanju naravoslovnih vsebin, ostalih 55 % (19) anketirank jih ne 

vključuje v pouk naravoslovja. 

 

Graf 2: Uporaba slikanice pri pouku naravoslovja. 

Tretje vprašanje: Napišite naslove slikanic, ki jih uporabljate pri pouku 

naravoslovja. 

V tabeli 21 so predstavljeni naslovi slikanic, ki so jih anketiranke navedle v anketi. Število 

naslovov je manjše od števila anketirank, saj je na to vprašanje odgovorilo le 14 (39 %) 
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anketirank od 34. Naslovi so različni, le naslova Ježek in požar in Ježek in potres sta iz iste 

zbirke (označeno z odebeljeno pisavo). 

NASLOV SLIKANICE 

  Promet, Voda, V mestu. 

  Potovanje vodne kapljice. 

Ježek in potres, Zakaj naj zdravo jem, Slikanice o naravi, Človeku ... 

  Miha. 

  Slikanice Drage Tarman. 

  V gorah, Ob morju, Mlaka.  

  Vodko. 

  Moja družina, Lukec dobi sestrico, Letni časi. 

  V gozdu in na travniku, Kako sem prišel na svet. 

  Življenjska okolja. 

  Zabavna naravoslovna delavnica. 

Ježek in požar.  

Tabela 21: Naslovi slikanic, ki so jih navedle anketiranke. 

 

7.5   Sklepne ugotovitve analize in ankete 

Empirični del diplomskega dela je sestavljen iz dveh delov, analize slikanic za pouk 

naravoslovja in ankete o vključevanju slikanic v pouk naravoslovja. Analiza slikanic je 

potekala v osmih korakih. Slikanice smo analizirali s pomočjo Priročnikov za branje 

kakovostnih mladinskih knjig od leta 2009 do 2013 in ob pomoči sheme za ocenjevanje, 

povzete po Atkinsonu idr. (2009), ki je priložena kot priloga (Priloga 1). Tako smo s pomočjo 

analize slikanic dobili odgovor na prvo raziskovalno vprašanje, ki se je glasilo: Ali imajo 

učitelji na voljo vsaj eno slikanico z naravoslovno vsebino v slovenskem jeziku za izbrani 

tematski sklop iz učnega načrta Spoznavanje okolja (Kolar idr., 2011) in Naravoslovje in 

tehnika (Vodopivec idr., 2011) za vseh pet razredov? 

Na podlagi analize 15 slikanic, ki smo jih izbrali s pomočjo sheme za ocenjevanje (Priloga 1), 

smo oblikovali tabelo 4. Iz nje lahko razberemo, da je 10 slikanic primernih za prve tri 

razrede, 5 pa za četrti in peti razred. Pri slikanicah za prvo triletje je največ slikanic, kar 8, ki 

se po vsebini ujemajo s tematskim sklopom Živa bitja. Sledi tematski sklop Čas s 5, Okoljska 

vzgoja z 2 slikanicama, Človek in Snovi pa vsak s po eno. Ni pa slikanice iz tematskih 

sklopov Pojavi in Sile in gibanje. Četrti in peti razred imata 3 slikanice iz tematskega sklopa 
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Snovi, po 2 iz Človek in Živa bitja ter po 1 iz tematskih sklopov Okoljska vzgoja in Pojavi. 

Nobene slikanice pa ni iz sklopov Čas in Sile in gibanje. 

Slikanica E. Carla Zelo lačna gosenica se ujema z operativnimi cilji samo za 1. in 2. Razred, 

Tikica in Toka na potepu po podzemlju M. Vahtar pa vsebinsko ustreza le operativnim ciljem 

iz 5. razreda. Slikanica iz tematskega sklopa Pojavi T. Lapajneta Jaka in sraka: kako Jaka 

odkrije, od kod pride elektrika pa ustreza operativnim ciljem za 4. razred osnovne šole. 

Z anketo smo hoteli preveriti drugo raziskovalno vprašanje: Koliko učiteljev namesto 

učbenika izbere slikanico za pouk naravoslovja? Ker je bil cilj diplomskega dela sestaviti 

priporočilni seznam slikanic za pouk naravoslovja, smo hoteli izvedeti, kakšno je dejansko 

stanje uporabe slikanic pri pouku. ? Vseh anketirank, ki so sodelovale v anketi je bilo 34. Od 

tega je 15 anketirank na vprašanje odgovorilo pritrdilno. Se pravi, da le 45 % učiteljev v prvih 

petih razredih pri pouku naravoslovja uporabi slikanice z naravoslovno vsebino. Iz odgovorov 

na vprašanje, kjer so anketiranke navedle naslove slikanic, ki jih uporabljajo, je zaradi 

netočne navedbe naslovov slikanic in brez avtorjev, težko točno sklepati, za katere slikanice 

gre. Tukaj bi bilo potrebno anketo nadgraditi in ponoviti, da bi dobili bolj točne in zanesljive 

podatke. Vendar smo z dobljenimi rezultati zadovoljni, saj smo dobili približno predstavo, 

koliko učiteljev uporablja slikanico pri pouku naravoslovja. Dobljeni rezultati v anketi so 

pokazali, da se v praksi slikanice ne uporabljajo veliko. Mogoče je odgovor na manjšo 

uporabo slikanic pri pouku naravoslovja skrit v članku Tine Bilban z naslovom Kje najti 

dobro poučno knjigo v letu poučnih knjig? (Lavrenčič, Mlakar, 2014, str. 8–10). Iz članka je 

razvidno, kakšno je dejansko stanje poučnih knjig v Sloveniji. V letu 2013 ni izšla nobena 

poučna knjiga za otroke in mladino, ki bi prejela oceno odlično in s tem nagrado Zlata hruška. 

Tina Bilban v ¿60:40? (Lavrenčič, Mlakar, 2014), Priročnik za branje kakovostnih mladinskih 

knjig 2014, ugotavlja, da je »takšna bera knjig le odraz stanja, na katerega so strokovnjaki v 

okviru Strokovnih sred v letu 2014 vseskozi opozarjali. V Sloveniji ne manjka dobrih 

avtorskih idej za poučne knjige ali avtorjev, ki bi bili pripravljeni svoje strokovno znanje 

preliti v knjige za otroke. Hkrati ne manjka dobrih ilustratorjev in oblikovalcev, ki bi imeli 

posluh za poučno knjigo, saj smo imeli tako v letošnjem letu (na primer ilustracije Mojce Fo) 

kot v preteklih letih kar nekaj Zlatih hrušk, knjig z zelo kakovostnimi, točnimi in hkrati 

estetskimi ilustracijami. Zlate hruške iz preteklih let kažejo tudi, da slovenski literarni prostor 

premore urednike, ki so sposobni poskrbeti za celovito odlično poučno knjigo, v kateri se 

dopolnjujejo strokovna znanja z umetniškim in pedagoškim. A povezave med vsemi 

deležniki, nujno potrebnimi za izdelavo odlične poučne knjige, od avtorja do ilustratorja, 
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preko urednika, do oblikovalca, lektorja, morebitnega strokovnega pogleda itn., je na žalost 

vse prevečkrat umanjkalo, kar je morda tudi posledica splošnega manjka posluha za poučno 

knjigo v slovenskem literarnem prostoru, kjer se o poučni knjigi razmeroma malo govori in 

piše, kjer ni pravega interesa za aktivno spodbujanje vključevanja poučne knjige v učni proces 

ali prostočasno znanje, posledično pa se poučno knjigo tudi manj bere in kupuje. Morda bo 

kompleksni dialog, ki se je pričel s ciklom Strokovnih sred in katerega je nedvomno potrebno 

še intenzivneje nadaljevati, prinesel spremembe tem pa ne (le) večjega števila izvirnih 

slovenskih poučnih knjig, ki si ga v poplavi otroških in mladinskih knjig niti ne želimo, 

temveč predvsem bolj kakovosten nabor del, ki ne bodo obstala na tri četrt poti, temveč bodo 

v celoti izkoristila svoj potencial« (Lavrenčič, Mlakar, 2013, str. 10). 

 

8 ZAKLJUČEK 
Iz teoretičnega dela sklepamo, da ima uporaba slikanic veliko prednosti pri poučevanju, in 

sicer pri razvoju kritičnega mišljenja, prikazu uporabe naravoslovnih znanj v vsakdanjem 

življenju ter močni motivaciji za učenje. Menimo, da je motivacija glavni povod za uspeh in 

želje po novem ter dodatnem  učenju, kar lahko sklepamo tudi iz lastnih izkušenj s svojimi 

otroki. Slikanica lahko kot učni pripomoček veliko pripomore k temu.  

Analiza besedila (povzeta po Prilogi 1) in ilustracij slikanic je pokazala, katere slikanice so 

primerne za pouk naravoslovja v prvih petih razredih osnovne šole. Izbrali smo 15 slikanic. 

Vsaki izbrani slikanici smo pripisali operativne cilje iz učnih načrtov za prvo triletje in prva 

dva razreda iz drugega triletja ter jih tako povezali z vsebinami iz učnih načrtov. Ugotovili 

smo, da na nižji stopnji poučevanja v osnovni šoli za pouk naravoslovja ni velike izbire 

slikanic, predvsem za tematske sklope Snovi, Pojavi in Sile in gibanje.  

Na seznamu priporočenih slikanic za pouk naravoslovja ni nobene slikanice, ki bi prejela 

nagrado Zlata hruška. To je nagrada za kakovostno mladinsko knjigo, ki jo podeljuje Mestna 

knjižnica Ljubljana. So pa v Prilogi 2 navedeni naslovi poučnih knjig,  ki so to nagrado 

prejele. Težko sklepamo, zakaj je tako. Res pa je, da je danes ponudba različnih vrst 

učbenikov, dodatnih delovnih zvezkov, priročnikov in drugih didaktičnih pripomočkov 

velika, zato najverjetneje ni povpraševanja po tej vrsti slikanic, ki bi jih učitelji lahko vključili 

v pouk naravoslovja. V Ameriki imajo na področju matematike že vpeljano prakso, ko 

strokovnjaki izbirajo in priporočajo slikanice, primerne za dodatno razlago matematične snovi 
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(Cleveland, 2015). Dober primer uporabe slikanice pri pouku naravoslovja so tudi priročniki 

ameriških avtoric Karen Ansberry in Emily Rachel Morgan z naslovom Picture-Perfect 

Science Lessons (2010). Primerni so za uporabo od tretjega do šestega razreda osnovne šole. 

Priročniki so zasnovani podobno kot učbeniki. Izbranim slikanicam so pripisani cilji in 

vsebine, ki jih lahko dosežemo z obravnavo. Dodane so različne naloge, delovni listi ... 

Naloge so zasnovane tako, da pri učencih spodbujajo razvoj kritičnega mišljenja v petih 

korakih. 

Anketo, ki jo je izpolnilo 34 naključnih učiteljev, je pokazala, da jih le 45 % (15 učiteljev) pri 

pouku naravoslovja uporablja slikanice. Učitelji si izberejo določene komplete učbenikov in 

delovnih zvezkov, ki jim nato sledijo pri poučevanju.  

Za uspešnejše in tudi bolj raznoliko ter zanimivo poučevanje v prvih petih razredih osnovne 

šole bi bilo vsekakor dobro in zaželeno, da bi strokovnjaki s pedagoškega ter z naravoslovnih 

področij združili moči in skupaj zasnovali ustrezne slikanice, ki bi jih učitelji uporabljali pri 

pouku naravoslovnih vsebin. Mogoče bi bilo smiselno k temu pritegniti tudi učitelje praktike, 

ki imajo bogate izkušnje na tem področju. Poleg tega pa nastaja na šolah pri pouku veliko 

materiala, ki bi ga bilo verjetno prav tako mogoče uporabiti, če bi se dela lotili sistematsko.  

Mogoče bi v okviru kakšnega projekta k ustvarjanju povabili tudi učence (na vseh ravneh 

šolanja), saj je veliko takih, ki imajo velik ustvarjalni potencial, ki bi ga bilo mogoče uporabiti 

(ilustracije, vsebina …). Ob ustrezni motivaciji in primernem strokovnem vodenju bi brez 

dvoma lahko v njih prebudili ustvarjalno žilico. Zagotovo bi bile za motivacijo in popestritev 

pouka takšne slikanice zelo dobrodošle. Če bi bila v njih upoštevana vsa dognanja pedagoške 

in ustreznih naravoslovnih strok, ob tem pa bi bile opremljene še s kakovostnimi ilustracijami, 

bi gotovo pripomogle k uspešnejšemu opismenjevanju otrok na področju naravoslovja. S 

pomočjo tematskih slikanic bi gotovo prispevali tudi k večjemu zanimanju otrok za področje 

naravoslovja, morebiti pa tudi prispevali k temu, da bi se otroci v večji meri odločali za 

šolanje in študij na naravoslovnih smereh. 
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10  PRILOGE 
Priloga 1 

Atkinson idr., 2009: Shema za ocenjevanje  

 

Slika 1 

Shema za ocenjevanje oz. vrednotenje poljudnoznanstvenih knjig 

 

Naslov knjige:      Avtor: 

ISBN:    Datum objave:   Delo je razprodano _____Da ____ Ne 

(Če je delo razprodano, natančno 

preverite, ali je znanstvena vsebina še 

relevantna.) 

Znanstvena vsebina knjige: (Označite vse veljavne trditve.) 

___ Podrobnosti, ki so jih raziskali priznani znanstveniki  ___ Dejstva/Koncepti 

___ Znanost predstavi s pomočjo privlačne/zabavne zgodbe   ___ Podrobnosti o eksperimentih 

 

Pred ocenjevanjem knjige odgovorite na ta tri vprašanja: 

1. Ali knjiga vsebuje resne znanstvene vsebine (prikazuje znanstvenike na delovnem mestu in/ali znanstvene 

informacije)? 

2. Je znanstvena vsebina natančna (besedilo, obseg, besedišče in upodobitve)? 

3. Ali je znanstvena vsebina relevantna? 

Če ste na katero izmed teh treh vprašanj odgovorili z »Ne«, potem z ocenjevanjem zaključite.  

 

Znanstveni kriteriji 

 

Ali je znanstvena vsebina v knjigi predstavljena na »vsakodnevni način«, tako da jo lahko 5   4   3   2   1  

učenci povežejo z lastnimi izkušnjami ali da lahko sodelujejo kot »znanstveniki v nastajanju« Da   Delno  Ne 

(npr. postavljajo vprašanja »Zanima me« in nadaljujejo z raziskovanjem)? 

 

Komentarji: 

 

Je znanstvena vsebina poosebljena s pomočjo realne osebe ali znanstvene prakse  5   4   3   2   1 

(predstavlja znanstveno raziskovanje/odkritje »v akciji« s pomočjo privlačnega   Da   Delno   Ne 

pripovedovanja, ki predstavlja posebne raziskovalne sposobnosti strokovnjakov? 

 

Komentarji: 

 

Je znanstvena vsebina knjige intelektualno in razvojno primerna za ciljno občinstvo?  5   4   3   2   1 

           Da   Delno   Ne 

 

Komentarji: 

 

Merila pismenosti – oblikovana tako, da so primerna za poljudnoznanstvene/leposlovne žanre 

 

Izpolnite kategorijo A ali B.  

A. Poljudnoznanstvena knjiga: Ali se osrednja tema dobro razvija, je polna domišljije in  5   4   3   2   1 
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1. kontinuitete? So protagonisti (če obstajajo) dodelani?             odlično   slabo 

B. Leposlovna knjiga: Ali vsebina knjige obsega tudi ustrezne informacije, predstavljene  5   4   3   2   1 

2. na jasno organiziran način in s pomočjo ustrezne besedilne strukture?          odlično   slabo 

3.  

4. Komentarji: 

 

Ali je stil pisanja v knjigi živahen in zanimiv ter aktivno vključuje bralca?    5   4   3   2   1 

                  odlično   slabo 

 

Komentarji: 

            

Ali so v knjigi ilustracije in upodobitve, ki so povezane z besedilom, privlačne in dobro  5   4   3   2   1 

zajemajo otroški pogled na svet?               odlično   slabo 

 

Komentarji: 

 

Ali sta berljivost in stopnja zanimivosti knjige razvojno primerna za ciljno publiko?  5   4   3   2   1 

                  odlično   slabo 

Komentarji: 

 

Ali informacije, stil, upodobitve/ilustracije, zgodba/besedilo v knjigi strukturirani tako,  5   4   3   2   1 

da se dopolnjujejo?                odlično   slabo 

 

Samo za leposlovje: Ali dodatni elementi (vsebina, naslovi, stranske pasice, glosarji,  5   4   3   2   1 

avtorjeve opombe, bibliografije, sklepne besede, napisi ipd.) ponujajo dodatne         odlično   slabo 

informacije, ki razlagajo, dopolnjujejo ali potrjujejo informacije v knjigi? 

 

Komentarji: 

 

Ali knjiga spoštuje bralca, in sicer tako, da predstavlja pozitivne etične in kulturne  5   4   3   2   1 

vrednote, predvsem ustrezne predstavitve spolov in ras? (Če ta kategorija ni relevantna,       odlično   slabo 

je ne izpolnite.) 

 

Komentarji: 

 

Končno vrednotenje ocenjevalca: 

1. Izračunajte povprečno oceno za znanstvene in nato za literarne kriterije. 

2. Glede na pridobljene povprečne ocene primerjajte s spodnjimi ocenami za znanstvene in literarne kriterije. 

Vsako oceno zaokrožite na desetinko. 

 

Ocena te knjige z znanstvenega vidika:  5  4  3  2  1 

     odlična       primerna uporabljajte pazljivo manj primerna neprimerna 

Ocena te knjige z literarnega vidika:       5  4  3  2  1 
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     odlična       primerna uporabljajte pazljivo manj primerna neprimerna 

 

Komentarji: 

 

Napotki, kako pridobljene ocene postanejo relevantne za vse ocenjevalce: 

1. Povprečna končna znanstvena ocena vseh ocenjevalcev (najmanj tri in vsaj eno naj odda nekdo s strokovnim 

znanstvenim ozadjem). 

2. Povprečna končna literarna ocena vseh ocenjevalcev. 

3. Končna povprečna znanstvena ocena _________ /Končna povprečna literarna ocena __________ 

 

Knjiga je primerna za poučevanje, če se končne povprečne ocene za znanstvene in literarne kriterije gibljejo med 

4 in 5.  

 

Opomba: Shema za ocenjevanje, Cleveland, E.(20015, str. 81, 82). 
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Priloga 2 

ANKETA VKLJUČEVANJE SLIKANIC V POUK NARAVOSLOVJA 

Spoštovani! 

Sem Barbara Terbuc in pišem diplomsko delo z naslovom Vključevanje slikanic v pouk 

naravoslovja od prvega do petega razreda. Prosim, če si vzamete nekaj minut za 

izpolnjevanje ankete. Hvala! 

1. Koliko let že poučujete? Napišite z številko. 

 

 

2. Označite, katri razred učite v šolskem letu 2015/2016: 

1. razred  

2. razred  

3. razred  

4. razred  

5. razred  

 

3. Ali pri učenju naravoslovnih vsebin kdaj uporabite slikanico namesto učbenika? Označite. 

DA  

NE  

 

4. Napišite naslove slikanic, ki jih uporabljate pri pouku naravoslovja. 

 

 

 

 

Hvala za sodelovanje! 
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Priloga 3 

V Prilogi 3 so predstavljene vse knjige, ki smo jih pregledali s pomočjo priporočilnih 

seznamov Mestne knjižnice Ljubljana – Priročnik za branje kakovostnih mladinskih knjig. 

Knjige si sledijo po letnici izdaje. Zvrst, naslov poglavja Mladi vedež, ocena oziroma nagrada 

in oznaka stopnje bralnih sposobnosti so povzete iz prej omenjenih priročnikov. Z odebeljeno 

črto je na koncu ločeno, katere slikanice je predlagala knjižničarka Knjižnice Ivana Potrča 

Ptuj in katero mentorica. 

Zaporedna 

številka 

Leto 

izida 

Zvrst/naslov 

poglavja Mladi 

vedež Naslov knjige 

Ocena / 

Nagrada 

Oznaka stopnje 

bralnih 

sposobnosti 

1. 2009 Slikanica Barnes, E.: Tat s Prapotja. Dobro B 

2. 2009 Slikanica Bedford, D.: Lahko noč, medvedek! Dobro B 

3. 2009 Slikanica 
Beuscher, A.: Čez veliko reko Zlata 

hruška 

B 

4. 2009 Slikanica 
Brenk, K.: Prišel je velikanski  lev: 

slikanica za male in velike. 

Dobro B 

5. 2009 Slikanica Castle, C.: Malica v vesolju. Zelo dobro B 

6. 2009 Slikanica 
Donaldson, J.: Bi se gnetli na tej 

metli? 

Zelo dobro B 

7. 2009 Slikanica 
Habič, Š.: Snežno beli hribčki. Dobro 1. 

8. 2009 Slikanica 
Hächler, B.: Kaj dela medvedek 

podnevi? 

Dobro B 

9. 2009 Slikanica 
Hächler, B.: Kaj dela medvedek 

ponoči? 

Dobro B 

10. 2009 Slikanica 
Knight, I.: Dobil sem setrico, ampak 

jaz bi imel raje hrčka. 

Dobro B 

11. 2009 Slikanica 
Kraljič, H.: Stonoga Tina išče  moža. Dobro B 

12. 2009 Slikanica Krempl, U.: Prvi april. Dobro B 

13. 2009 Slikanica Mackey, S.: Miki. Dobro B 

14. 2009 Slikanica Makarovič, S.: Coprniški muc. Dobro B 

15. 2009 Slikanica Makarovič, S.: Replja. Dobro B 

16. 2009 Slikanica 
Möller, A.: Šmarnica, kaj počneš v 

snegu? 

Zelo dobro B 

17. 2009 Slikanica 
Nordquist, S.: Ko je bil Findus še 

majhen mucek. 

Zelo dobro B 

18. 2009 Slikanica Novak Kajzer, N.: Arne na potepu. Zelo dobro B 

19. 2009 Slikanica 
Olfers, Sibylle von: Pokonci izpod 

korenin. 

Zelo dobro B 

20. 2009 Slikanica 
Pergar, S.: O hrastu in njegovem 

sinku. 

Zelo dobro B 

21. 2009 Slikanica Pergar, S.: O petelinu Cekinu. Zelo dobro B 
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22. 2009 Slikanica Perko, T.: Žirafa Cveta. Zelo dobro B 

23. 2009 Slikanica 
Rdeča kokoška: irska ljudska 

pravljica. 

Zelo dobro B 

24. 2009 Naravoslovje 

Welsh, M.: 10 stvari, ki jih lahko 

naredimo za lepši svet. 

Opazno 

dobra 

knjiga 

B 

25. 2009 Rastlinstvo 

Möller, A.: Po zemlji in po zraku: 

kako potujejo rastline? 

Opazno 

dobra 

knjiga 

1. 

26. 2009 Živalstvo 

Möller, A: Gnezda gradimo, votline 

dolbemo: kako žuželke skrbijo za 

svoje otroke? 

Opazno 

dobra 

knjiga 

1. 

27. 2009 Živalstvo 

Möller, A: Čukova družina. Opazno 

dobra 

knjiga 

1. 

28. 2010 Slikanica Bizjak, I.: Petelin in dva petelina. Zelo dobro 1. 

29. 2010 Slikanica 
Borin, A.: V mesto mravlja se 

odpravlja. 

Dobro B 

30. 2010 Slikanica 
Bright, P.: Medvedi v postelji in 

strašna nevihta. 

Dobro B 

31. 2010 Slikanica 
Donaldson, J.: Ribek: riba, ki 

pripoveduje zgodbe. 

Dobro B 

32. 2010 Slikanica Floridi, P.: Kokoš in jajce. Dobro B 

33. 2010 Slikanica 
Geissler, U.: Smeh je najboljše 

zdravilo. 

Dobro B 

34. 2010 Slikanica 
Geissler, U.: Zdravnik Mali in 

njegove živali. 

Dobro B 

35. 2010 Slikanica Hercigonja, Ž.: Gorski duh. Dobro B 

36. 2010 Slikanica 
Hubery, J.: Krtek Gregor in košček 

neba. 

Dobro B 

37. 2010 Slikanica 
Jolibois, C.: Kokoška, ki je želela 

videti morje. 

Zelo dobro B 

38. 2010 Slikanica 
Jolibois, C.: Kokošnjak med 

zvezdami. 

Zelo dobro B 

39. 2010 Slikanica 
Kokalj, T.: Kdo gre na sprehod v 

gozd? 

Dobro 1. 

40. 2010 Slikanica Komat, A.: Vila Jezerka. Dobro 1. 

41. 2010 Slikanica Kraljič, H.: Stari avto. Dobro B 

42. 2010 Slikanica Makarovič, S.: Kokoška Emilija Dobro B 

43. 2010 Slikanica Nordquist, S.: Palačinkova torta. Odlično B 

44. 2010 Slikanica Pergar, S.: Jezerniki Zelo dobro 1. 

45. 2010 Slikanica 
Pešak, M.; Pergar, S.: Mesečeve 

sanje. 

Dobro B 

46. 2010 Slikanica Ross, T.: Nočem biti prehlajena. Zelo dobro B 

47. 2010 Slikanica 
Segers, G.; D'hamers, H.: Mali zajček 

in velikansko korenje. 

Dobro B 

48. 2010 Slikanica Shields, G.: Ko se zmrači. Zelo dobro 1. 

49. 2010 Slikanica Watt, M.: Plašna veverica ponoči. Zelo dobro B 

50. 2010 Medicina 

Kovač, P.: Zelišča male čarovnice. Opazno 

dobra 

knjiga 

1. 

51. 2010 Medicina 

Wernsing Bottmeyer, B.: Pri 

zdravniku. 

Opazno 

dobra 

knjiga 

B 
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52. 2011 Slikanica Brenk, K.: Prišel je velikanski lev. Dobro 1. 

53. 2011 Slikanica Coulman, V.: Ko bodo pujsi leteli. Zelo dobro B 

54. 2011 Slikanica 
Donaldson, J.: Polž na potepu na 

kitovem repu. 

Dobro 1. 

55. 2011 Slikanica Folgueira, R.: Kuža Bobi. Zelo dobro B 

56. 2011 Slikanica 
Grafenauer, N.: Avtozaver. Zlata 

hruška 

B 

57. 2011 Slikanica Gravett, E.: Čudno jajce. Dobro B 

58. 2011 Slikanica Gravett, E.: Psi. Zelo dobro 1. 

59. 2011 Slikanica Gregorič Gorenc, B.: Sladko leto Dobro 1. 

60. 2011 Slikanica Jarman, J.: Hej! Kaj tako smrdi! Zelo dobro B 

61. 2011 Slikanica 
Jolibois, C.: Častna kokošja, nekdo je 

sunil sonce 

Zelo dobro B 

62. 2011 Slikanica 
Jolibois, Christina: Tistega dne, ko bo 

prišel moj bratec 

Zelo dobro B 

63. 2011 Slikanica 
Konc Lorenutti, N.: Krilate in 

kosmate basni 

Zelo dobro 1. 

64. 2011 Slikanica Loew, F.: Očka pričakuje otročka Zelo dobro B 

65. 2011 Slikanica Makarovič, S.: Vila Malina Dobro B 

66. 2011 Slikanica 
Marleau, E.: Moj prvi ... obisk pri 

zobozdravniku 

Dobro B 

67. 2011 Slikanica 
McBratney, S.: A veš, koliko te imam 

rad vse leto 

Zelo dobro 1. 

68. 2011 Slikanica 
Praprotnik Zupančič, L.: Pasji zakaji Zlata 

hruška 

B 

69. 2011 Slikanica 

Praprotnik Zupančič, L.: zakaj so 

zebre progaste?: posebna izdaja v 

Braillovi pisavi 

Zlata 

hruška 

B 

70. 2011 Slikanica 
Pravljica o vetru: slovaška pravljica Zlata 

hruška 

1. 

71. 2011 Slikanica 
Svetina, P.: Kako je Jaromir iskal 

srečo 

Zlata 

hruška 

1. 

72. 2011 Slikanica Štampe Žmavc, B.: Kako raste leto Dobro B 

73. 2012 Slikanica 
Bond, M.: Medvedek Paddington na 

vrtu 

Dobro B 

74. 2012 Slikanica Borin, A.: Majhen svet Dobro 1. 

75. 2012 Slikanica Bourgeois, P.: Franček in nevihta Dobro B 

76. 2012 Slikanica Cali, D.: Medved poseka gozd Zelo dobro B 

77. 2012 Slikanica 
Child, L.: Paradižnika ne bom nikoli 

niti poskusila: nastopata Čarli in Lola 

Zelo dobro B 

78. 2012 Slikanica 
Frančič, F.: Dokler bo sonce, bodo 

tudi sončnice: ekopravljica 

Dobro 1. 

79. 2012 Slikanica 
Havukainen, A; Toivonen, S.: Tine in 

Bine. Nori izumi 

Zlata 

hruška 

1. 

80. 2012 Slikanica 
Hudičeva volna: slovenska ljudska 

pravljica 

Zlata 

hruška 

B 

81. 2012 Slikanica 
Magdalena; Richard, L: Bali se vozi s 

kolesom 

Dobro B 

82. 2012 Slikanica Makarovič, S.: Sapramiška Zelo dobro B 

83. 2012 Slikanica 
Onichimowska, A.: O žirafah, ki sta 

hoteli videti sneg 

Dobro 1. 
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84. 2012 Slikanica Penizzotto, P.: Deček brez sence Zelo dobro B 

85. 2012 Slikanica Pirc, T.: Oblački Dobro 1. 

86. 2012 Slikanica Praprotnik Zupančič, L.: Zakaj? Zelo dobro B 

87. 2012 Slikanica 
Rosati, I.: Vodni duh in njegov 

vodnjak 

Dobro 1. 

88. 2012 Slikanica 
Suhodolčan, P.: Peter nos. 4 letni časi Dobro 1. 

89. 2012 Slikanica White, K. I.: Kdaj bo padel sneg? Dobro B 

90. 2012 Rastlinstvo 
Praprotnik Župančič, L.: Žuželčji 

zakaji 

Zlata 

hruška 

1. 

91. 2012 Medicina 
Calabresi, L.: Človeško telo Zlata 

hruška 

2. 

92. 2012 Medicina 
Clochard, S.: Hura punce!: vodnik 

skozi prednajstniški čas. 

Zelo dobro 2. 

93. 2012 Medicina 

Skrivnosti našega telesa: smešni in 

zaresni odgovori na večne otroške 

»zakaje«, Prevedla: Jelka Pogačnik 

Zelo dobro 1. 

94. 2012 
Gojenje rastlin, 

vzreja živali 

Dennis Bryan, K.: Konji: živali, ki so 

spremenile svet. 

Zlata 

hruška 

2. 

95. 2012 
Gojenje rastlin, 

vzreja živali 

Ucman, R.: Mali ekološki vrtnar: z 

naravo do zdravega pridelka. 

Zelo dobro 2. 

96. 2013 Slikanica 
Bevc, C.: Kokoška Slavica; Petelin 

Vladimir 

Dobro B 

97. 2013 Slikanica Brinkar, J.: Vodni mož Gestrin Dobro 1. 

98. 2013 Slikanica Cohen Janca, I.: Tudi drevesa jokajo Odlično 2. 

99. 2013 Slikanica 
Dimitrovski, B.; Todorovič, D.: Kako 

je Vilko vzljubil zimo 

Dobro B 

100. 2013 Slikanica 
Elliot, P.: Na poti v šolo Zlata 

hruška 

B 

101. 2013 Slikanica Hardy, E.: Kje je Frida? Dobro B 

102. 2013 Slikanica 
Kermauner, A.: Žiga špaget gre v 

širni svet 

Odlično 1. 

103. 2013 Slikanica 
Kokelj, N.; Antonič, K.: Tiva in 

dvanajst mesecev 

Dobro 1. 

104. 2013 Slikanica Kraljič, H.: Stara ura Dobro B 

105. 2013 Slikanica McDonnell, P.: Jaz ... Jana Zelo dobro B 

106. 2013 Slikanica Petigny, A. de: Matevž dobi setrico Dobro B 

107. 2013 Tehnika 
Baumann, A. S.: Vozila in stroji malo 

drugače: zrak, zemlja, morje. 

Zlata 

hruška 

1. 

108. 2013 Rastlinstvo Weinhold, A.: Nevarne živali. Zelo dobro 2. stopnja 

109. 2013 Medicina Herrman, P.: Moje zanimivo telo. Zelo dobro 1. stopnja 

110. 2013 Medicina 
Rübel, D.: Pri zdravniku. Zlata 

hruška 

1. stopnja 

111. 2013 
Gojenje rastlin, 

vzreja živali 

Kessel, C. von: Kmetija. Zelo dobro 1. stopnja 

112. 2014 Slikanice 
Aesopus: Tako govorijo živali...: 

Ezopove basni. 

Zlata 

hruška 

1. 

113. 2014 Slikanice 
Blake, Q.: Kakaduji. Zlata 

hruška 

B 

114. 2014 Slikanice Carle, E.: Zelo lačna gosenica.   

115. 2014 Slikanice Donaldson, J.: Zverjasec. Odlično B 
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116. 2014 Slikanice Freedman, C.: Kdo je za večerjo? Dobro B 

117. 2014 Slikanice Gregorič Gorenc, B.: Zelenjavci. Dobro 1. 

118. 2014 Slikanice 
Havukainen, A; Toivonen, S: Tine in 

Bine v vesolje. 

Zlata 

hruška 

1. 

119. 2014 Slikanice 
Havukainen, A; Toivonen, S: Tine in 

Bine. Veselo na delo. 

Zlata 

hruška 

1. 

120. 2014 Slikanice 
Hoffeman, H.: Peter Kušter ali 

Zabavne zgodbe s hecnimi slikami. 

Zelo dobro B 

121. 2014 Slikanice 
Hofmeyr, D.:  Ime čarobnega 

drevesa. 

Zlata 

hruška 

B 

122. 2014 Slikanica McEwen, K.: Medvedji objem. Zelo dobro B 

123. 2014 Slikanice 

Krže, G: Pri babici na kmetiji: o 

kmečkih opravilih v vseh letnih časih 

nekoč in danes. 

Dobro 1. 

124. 2014 Slikanice Majhen, Z.: Objeto leto. Dobro B 

125. 2014 Slikanice Miheli, M.: Maj in vetrč. Dobro B 

126. 2014 Slikanice Predin, A.: Gnusna kalnica. Dobro 1. 

127. 2014 Slikanice 
Remškar, S.: Leto, leto pisano: 

slikopisi o mesecih. 

Zelo dobro B 

128. 2014 Slikanice 
Štefan, A.: Gugalnica za vse. Zlata 

hruška 

B 

129. 2014 Slikanice 
Taylor, S.: Vzleteli smo. Zlata 

hruška 

B 

130. 2014 Slikanice 
Vrh Vrezec, P.: Vranjek Ari in 

njegovo potovanje. 

Dobro 1. 

131. 2014 Slikanice Warnes, T.: Nevarno! Zelo dobro B 

132. 2014 Slikanice Zlata vrtnica: armenska pravljica. Odlično B 

133. 2014 Slikanice Zupančič, B.: Deček Jarbol. Odlično B 

134. 2014 Živalstvo 
Štok Vojska, N.: Sem ptiček droben, 

mil. 

Dobro 2. 

135. 2014 Medicina Hedelin, P.: Moje zanimivo telo. Odlično B 

136. 2014 Medicina Rüdel, D.: Pri zdravniku. Odlično 1. 

137. 2014 Medicina 
Russelmann, A.: Novice z Aleje 

mlečnih zobov. 

Dobro 1. 

/ 
Leto 

izdaje Vrsta knjige Avtor in naslov Vir 

138. 1990 Slikanica Konjajev, A.: Nejc in drobnoživke. Priporočilo mentorice 

139. 1999 Slikanica 
Mazzini, M.: Čas je velika smetanova 

torta. 

Priporočilo knjižničarke 

140. 2001 Slikanica 
Valhar, M.: Tikica in Toka na potepu 

po podzemlju. 

Priporočilo knjižničarke 

141. 2005 Slikanica Kovac, P.: Ptičje leto. Priporočilo knjižničarke 

142. 2007 Slikanica 
Lapajne, T.: Jaka in sraka: Kako Jaka 

odkrije, od kod pride elektrika. 

Priporočilo knjižničarke 

143. 2014 Slikanica 
Pajenk, I.: Žabje jezero. Priporočilo knjižničarke 

Tabela 22: Pregled knjižne produkcije od leta 2009 do leta 2014. 


