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Razveseljivo je, da, v množici boljše in slabše preve-
denih naravoslovnih knjig še vedno naletimo na dela 
slovenskih avtorjev. Med najbolj produktivne avtorice 
naravoslovnih besedil za otroke sodi dr. Barbara Bajd, 
ki nas že dve desetletji redno razveseljuje z naravoslov-
nimi knjižicami, predvsem preprostimi določevalnimi 
ključi o rastlinah in živalih, o katerih smo v Naravo-
slovni solnici že večkrat pisali. Najnovejša knjižica Tri 
dvoživke, ki je 2016 izšla pri založbi Hart, na 33 stra-
neh podrobneje predstavlja tri dvoživke: žabo, močera-
da in človeško ribico. 

Bralca knjižice vseskozi spremljata radovedni Blaž in 
njegova babica, ki s svojo potrpežljivostjo in modro-
stjo vnuka usmerja na raziskovalnih potepanjih. Ob 
tem, ko predvsem Blaž svoji babici zastavlja vprašanja, 
bralec spoznava življenje dvoživk. Prva predstavljena 
dvoživka je žaba. Avtorica se osredini na opisovanje 
življenjskega kroga žabe oziroma ontogenetskega ra-
zvoja. Preko nazornih risb in fotografij bralec spozna, 
kako se iz jajčec (mresta) razvijejo paglavci in nato 
postopoma žaba. Razvoj žabe poteka v vodi in na 
kopnem, zato je skupina živali dobila ime dvoživke. 
Pri močeradu se pogovor med Blažem in babico suče 
okrog močeradove svarilne barve in strupenosti kože. 
V zgodbi avtorica na nevsiljiv način izpostavi pereč 
problem predsodkov ljudi do dvoživk, ki marsikoga 
odvrnejo, da bi podrobneje spoznaval to zanimivo 
skupino živali. Tretja predstavljena dvoživka bralca 
popelje v slovensko podzemlje. Človeška ribica ali 
močeril je endemična vrsta živali, ki je zaradi svoje-
ga življenjskega okolja in nenavadne podobe nadvse 
skrivnostna. Janez Vajkard Valvasor je v svoji knjigi 
Slava Vojvodine Kranjske zapisal, da so človeške ribi-
ce zmajevi mladiči. Blaž in njegova babica ob obisku 
Postojnske jame bralcu približata živi in neživi jamski 
svet ter seveda glavne značilnosti človeške ribice. 

Besedila o dvoživkah so opremljena z vprašanji, ki 
spodbujajo bralca k iskanju njihovih odgovorov v be-
sedilu ali k razmisleku. Vprašanja so večinoma smisel-
no zastavljena. Nekatera se osredotočajo na napačne 
in pomanjkljive predstave  otrok o dvoživkah. Izpo-
stavljeno je na primer, zakaj so žabe dvoživke in zakaj 
močerad ni kuščar. Opisu vsake dvoživke sledi predsta-
vitev nekaterih zanimivosti iz življenja teh. Tako lah-
ko izvemo, da v Sloveniji živita navadni in planinski 
močerad in, da je človeška ribica največja jamska ži-
val v Evropi. Posebno vrednost knjižici dajejo naloge 
v rubriki »Kaj znam?«, ki spodbujajo mlade bralce k 
razvijanju bralne pismenosti. Pohvalno je, da se avto-
rica zaveda pomembnosti razvijanja bralne pismenosti, 
ki se ne sme končati pri pouku slovenščine. Ta vidik 
knjižice v spremnem besedilu izpostavlja prof. dr. Igor 
Saksida, ki pravi, da knjižica radovednega bralca spre-
mlja tudi na poti odkrivanja glasov in črk. Predstavitev 
vsake dvoživke se zaključi z razlago manj znanih besed 
oziroma naravoslovnih pojmov. 

V svojih razmišljanjih o knjižici bi se želel dotakniti 
tudi dela oblikovalke Tatjane Lješevič Cvar. Oblikova-
nje je namreč še kako pomembno za preglednost in 
sporočilnost knjižnega gradiva. Izbor barv naslovov in 
okvirjev je drugačen za vsako predstavljeno dvoživko. 
Za žabo je tako izbrana zelena barva, za navadnega 
močerada svarilna rumena barva in za človeško ribico 
marelična barva, ki vse spominjajo na obarvanost nji-
hove kože. 

Knjižica Tri dvoživke je dragocen in občudovanja vre-
den prispevek k popularizaciji naravoslovnih znanosti. 
Vsem bodočim bralcem obljubljam, da vas bo knjižica 
povabila v naravo odkrivat njene lepote in skrivnosti.
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