BEREM SINKU 4–6 *
priporočilni knjižni seznam Gdč. knjige za predšolske otroke
Naslov

Avtor

Založba in letnica

Ding dong zgodbe

Bauer, J.

Karelčkove zgodbice **
Benjamin

Berner, R. S.
Blake, Q.

Sramežljivi Staš in govorni
nastop
Ljubezen
Ptič na moji rami

Bracken, B.

Gobčko in Hopko
Pedenjped **
Tine in Bine – Superjunaka **

Gombač, Ž.
Grafenauer, N.
Havukainen, A.

Jona je žalosten **

Igerabide, J. K.

Miš, 2018
Mladinska knjiga, 2011
KUD Sodobnost
International, 2016
Malinc, 2013

Kulturna izmenjava

Isol

Malinc, 2015

Komet prihaja **
Urice z dojenčkom

Jansson, T.
Kokelj, N.

Mala pošast Mici **

Koren, M.

Mihec

Koren, M.

Mladinska knjiga, 2004
KUD Sodobnost
International, 2018
Mladinska knjiga, 1994
(2014)
Mladinska knjiga, 2011

Grdavši in presenečenje **
Moj prijatelj Piki Jakob

Kos, G.
Kovič, K.

Miš, 2018
Mladinska knjiga, 2019

Mali črni kuža
Slon Ptičjesrčni

Lagercrantz, R.
Landa, M.

Zala, 2018
Malinc, 2013

Vsi mi otroci iz Hrupnega

Lindgren, A.

Mladinska knjiga, 2018

Bikec Ferdinand
Zdolgočaseni boben

Leaf, M.
MacIntyre, C.

Mladinska knjiga, 2017
Epistola, 2019

Virginija Volk
Kaj zraste iz zobka?

Maclear, K.
Malačič Kladnik, E.

Ovčka Be **

Manček, M.

Zala, 2016
KUD Sodobnost
International, 2018
Buča, 2014

Slonom vstop prepovedan
Vse

Mantchev, L.
Martin, M.

Grafenauer, 2018
Miš, 2018

Tudi pošasti si umivajo zobe
Nekaj zelo zelo lepega
Zelena pošast

Martinello, J.
Maurer, N.
Mazzini, M.

Grlica, 2019
Sanje, 2018
Mladinska knjiga, 2017

De la Peña, M.
Delacroix, S.

nina.presern@guest.arnes.si

KUD Sodobnost
International, 2018
Mladinska knjiga, 2005
Celjska Mohorjeva
družba, 2012
Celjska Mohorjeva
družba, 2018
Ocean, 2018
Zala, 2019

Gospodična knjiga

Teme in posebnosti

domišljija, humor; kratke zgodbe
družinski vsakdan; kratke zgodbe
družina, odraščanje, humor
strah pred nastopanjem, spodbuda,
pogum
čustva, medosebni odnosi
strah pred ljudmi, pogum,
samopodoba
družina, reševanje konfliktov, čustva
humor; poezija, velike tiskane črke
domišljija, supermoč, humor
družina, žalost, reševanje konfliktov;
špansko-slovenska slikanica
večkulturnost, domišljija; španskoslovenska slikanica
prijateljstvo, domišljija, pogum; roman
otroštvo, igra, materinstvo
domišljija, humor; kratke zgodbe,
velike tiskane črke
šolski vsakdan, prijateljstvo, ločitev;
kratke zgodbe
domišljija, družina, humor
družinski vsakdan, prijateljstvo; kratke
zgodbe
živali, osamljenost, prijateljstvo
drugačnost, osamljenost, prijateljstvo;
špansko-slovenska slikanica
prijateljstvo, humor, igra; kratke
zgodbe
drugačnost, strpnost
glasba, sodelovanje, spodbuda,
humor
prijateljstvo, čustva, domišljija, pomoč
medosebni odnosi, rojstvo, smrt
varnost, previdnost pred tujci, skrb
zase; velike tiskane črke
drugačnost, prijateljstvo, svoboda
bogato ilustrirano popotovanje po
čudesih sveta
umivanje zob, skrb zase
otroštvo, materinstvo, narava; poezija
zavist, družina, samopodoba,
ustvarjalnost
gospodicna_knjiga

Zemljevidi
Rumi in kapitan

Mizielinski, D. in A.
Pavček, S.

Mladinska knjiga, 2018
Miš, 2018

Don
Zvezde in makova zrna

Sanje, 2016
Malinc, 2016

Čajna ženička

Pavček, T.
Romanišin, R.;
Lesiv, A.
Prøysen, A.

Lukec in Lučka

Schmidt, A. M. G.

Vihec iz Vrhovišnika
Tja, kjer so zverine doma
Noč za navihane
Peter Nos je vsemu kos

Schmidt, A. M. G.
Sendak, M.
Sparrow, K. L.
Suhodolčan, L.

KUD Sodobnost
International, 2018
KUD Sodobnost
International, 2015
Sanje, 2016
Mladinska knjiga, 2013
Zala, 2018
Mladinska knjiga, 2016

Drobtine iz mišje doline
Pet fantastičnih živali

Štefan, A.
Ungerer, T.

Mladinska knjiga, 2017
Mladinska knjiga, 2017

Kužek, ki ga Nino ni imel

Vendel, E.

KUD Sodobnost
International, 2019

V naši šoli je kača
Objemi me, prosim

Walliams, D.
Wechterowicz, P.

Škatla **
Orion in tema
Super Rjavko

Wirbeleit, P.
Yarlett, E.
Øvreås, H.

Mladinska knjiga, 2017
KUD Sodobnost
International, 2018
VigeVageKnjige, 2017
Zala, 2014
Zala, 2016

osupljivo ilustrirani zemljevidi sveta
živali, svoboda, prijateljstvo, humor;
poezija
živali, prijateljstvo, zvestoba; poezija
vesolje, narava, naravoslovje
domišljija, humor; kratke zgodbe
prijateljstvo, humor, igra; kratke
zgodbe
prijateljstvo, humor; kratke zgodbe
domišljija, pogum, igra
večerna rutina, humor
prijateljstvo, igra, humor; kratke
zgodbe
živali, domišljija; poezija
živali, domišljija, humor; kratke
zgodbe
stiska, družina, namišljeni prijatelj
drugačnost, pogum, humor
družina, čustva, ljubezen
domišljija, prijateljstvo, humor; strip
strah pred temo, humor, pogum
medvrstniško nasilje, domišljija, smrt

* Otrokova starost, 4–6 let, je okvirna. Mlajšim predšolskim otrokom sta namenjena seznama BEREM SINKU 1–2 in BEREM
SINKU 2–4. ** Pobrskaj še po drugih naslovih v tej zbirki.
Klik na modro obarvane naslove knjig na seznamu vodi do podrobnejših predstavitev na blogu Gospodična knjiga.

Otroku berimo različne knjige glede na temo in dolžino besedila. Ne pozabimo na
stripe in zbirke kratkih zgodb. Berejo naj mu različne osebe – ne le starši, temveč tudi
sorojenci, stari starši, vzgojitelji ... Branje sproti prilagajajmo njegovemu zanimanju,
razpoloženju in pozornosti – vsak dan je drugače, kajne?
Ne berimo le pred spanjem, ampak tudi med dnevnim počitkom, na pikniku, v
čakalnici pri zdravniku, na stolu pri frizerju, med dolgo vožnjo ...

Seznam je pripravila Nina Prešern,
profesorica slovenščine in avtorica
bloga Gospodična knjiga.
Naj množica knjižnih naslovov ne
obremeni, temveč nežno spodbudi k
druženju z otrokom.
Več: www.gospodicnaknjiga.si

Branje predšolskega otroka zabava in sprošča njegov motorični ter čustveni
nemir.
»Pridi, bova prebrala to knjigo,« včasih ne deluje in otrok branje odkloni. Morda se
nam bo lažje pridružil tako, da sedemo sami, odpremo knjigo in jo začnemo s tišjim
glasom brati brez njega.
Pustimo, da otrok sam izbere knjigo s police. Pa kaj, če bomo že sedmič brali isto!
Bralni nabor lahko razširimo tako, da otroku pokažemo dve knjigi (ali več) po svoji
izbiri, on pa določi naslednjo za branje. V zbirkah kratkih zgodb lahko strani odpiramo
miže – branje naj bo igrivo, nikoli ne veš, kaj bo sledilo!
Odrasli se ob branju otroku umirimo. Svojo pozornost in čas namenimo samo
mlademu poslušalcu. Otroštva ob zgodbah se bo spomnil tudi kot odrasel. Morda bo
prav zaradi tega (p)ostal navdušen samostojni bralec.

nina.presern@guest.arnes.si

Gospodična knjiga

gospodicna_knjiga

