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Knjiga Elektrika je ena od štirih knjižic iz zbirke 
Možičkovi naravoslovni oreščki. Gre za knjigo, ki 
je v izvirniku prvič izšla v Veliki Britaniji pri založbi 
Hungry Tomato Ltd. leta 2020, leta 2021 pa je bila 
prevedena v slovenski jezik in izdana pri Založbi Hart, 
d. o. o. Zbirka Možičkovi naravoslovni oreščki sestoji 
iz knjižic za zgodnje spoznavanje naravoslovnih vse-
bin – elektrike, materialov, svetlobe in zvoka ter sil in 
gibanja. Otroci so povabljeni, da se pridružijo navdu-
šenim možičkom pri odkrivanju naravoslovja. Zbirka 
je namenjena otrokom v vrtcu in predvsem prvem 
vzgojno-izobraževalnem obdobju osnovne šole.

Brez elektrike si danes ne moremo predstavljati ži-
vljenja, saj je potrebna za delovanje električnih naprav, 
npr. od luči, s katero osvetlimo prostor, pečice, v kateri 
si spečemo kruh, in telefona, s katerim pokličemo pri-
jatelje. Elektrika je zelo pomembna v našem življenju, 
a razumevanje ključnih pojmov v povezavi z elektriko 
je zahtevno. V knjigi so poenostavljeno razloženi poj-
mi elektrika, žarnice, baterije, stikala, električni krog, 
prevodniki, izolatorji in električno omrežje. Tudi dvo-
stranska poglavja nosijo taka imena. Vsebino knjige 
sestavljajo še poglavja, ki vključujejo odgovore na mo-
žičkove izzive, slovarček manj pogostih besed in stvar-
no kazalo.

Posamezno vsebinsko poglavje vključuje razlago poj-
mov, ki so krepko izpisani, večinoma velika slikovna 
ponazorila (fotografije in ilustracije) in duhovite foto-
grafije živali. V vsakem poglavju je rubrika Možičkov 
izziv: zdaj si ti na vrsti …, katerega cilj je spodbuditi 
interes otrok za vsebino. Primer možičkovega izziva v 
poglavju o prevodnikih (stran 15): Če uporabiš samo-
lepilni trak za povezavo žarnice in baterije v električni 
krog, žarnica ne bo svetila. Kaj se zgodi, če za povezavo 

uporabiš kovinsko žico? Odgovori na možičkove izzive 
so zbrani v poglavju Odgovori. Zapis odgovora na na-
vedeni možičkov izziv otrok zlahka najde, saj je nazor-
no označen: Npr. Če uporabiš kovinsko žico, bo žarnica 
svetila, ker je kovina dober prevodnik električnega toka. 
Kovinska žica = dober prevodnik (str. 15). Obenem se 
kaže težnja, da otroci ob knjigi bogatijo naravoslovni 
besednjak. 

Naravoslovno besedišče na področju elektrike je 
kompleksno in besede imajo zelo specifične pomene. 
V knjigi je razvidno, da je včasih pojem elektrika di-
ferenciran –  uporabljena sta izraza električni tok in 
električna energija. Omenjeno bi bilo smiselno upo-
rabiti še kje, npr. na str. 7: »Ko elektrika teče po žici 
…« Obenem so ponekod razlage zelo poenostavljene, 
fizikalno na trhlih temeljih, kar lahko vodi do napač-
nih predstav, npr. navedeno je, da žarnica proizvaja 
svetlobo (str. 6), kar ni korektno. Bolj bi lahko bila 
poudarjena raba besedne zveze električni prevodniki/
izolatorji in ne le prevodniki/izolatorji, saj poznamo 
tudi toplotne prevodnike/izolatorje. V knjigi opazimo 
tudi izrazita velikostna nesorazmerja objektov in živa-
li, ki se čudijo, ter prekrivanje slik. 

Vsekakor je knjiga prispevek k opusu otroške lite-
rature na področju naravoslovja in bi bilo zanimivo 
preveriti, v kolikšni meri raba tovrstnih knjig prispe-
va k interesu otrok za naravoslovje kot tudi k razvoju 
obravnavanega naravoslovnega besedišča. Ob ponati-
su knjige pa velja premisliti o navedenih možnostih 
izboljšanja besedila.
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