PESMICE

PREDŠOLSKA
BRALNA ZNAČKA

DORIA, Živa Viviana:
Ko pride pomlad
(poletje, jesen, zima)

MOSES, Brian:
Ljubosumje
(ena iz zbirke Tvoja čustva)

ZAJČEK SIVI
NAGAJIVI

PLEŠI, PLEŠI,
ČRNI KOS!

QUINTART, Natalie:
Lila, miška s knjižne
police

JONES, Christianne:
Živijo, adijo, na laži
te vedno dobijo

KOSOVEL, Srečko:
Medvedki sladkosnedki

LAINŠČEK, Feri:
Rad bi
Moje najljubše pesmi o živalih

Spoštovani starši in skrbniki predšolskih otrok!

PFISTER, Marcus:
Mala račka se ne da

Se še spomnite, kaj vas je najbolj osrečilo, ko ste bili otrok? Ni ga, ki se ne bi
spomnil, kako lepo se je počutil, ko so mu starši brali pravljico, razpravljali o
zgodbi ob pomoči ilustracij in hkrati pustili otroški domišljiji razprostreti krila.
Zato Vas in vašega otroka vabimo k sodelovanju v bralnem projektu Predšolska
bralna značka.

LITCHFIELD, David:
Medved in klavir
ŠTEFAN, Anja:
Lonček na pike
Drobtinice iz mišje doline
Sto ugank

DR. SEUSS:
Lisica nogavica
Zelena jajca in krača
Muc kapuc

BITENC, Janez:
Vrtiljak
Ciciban poje
Metuljček cekinček

Z vsako novo zgodbo, z vsako novo knjigo, ki jo preberete vašemu otroku,
ustvarite čarovnijo. Otroci so ob branju in podoživljanju novih zgodb iskreni,
nežni in nagajivi. Z branjem kvalitetnih knjig to še spodbujate, saj s tem
poskrbite tako za izobrazbo otrokovega uma kot srca. Zato si bo tudi vaš otrok
skupno branje in listanje knjig zapomnil za vse življenje!
Čas, ki ga preživite z vašim otrokom, je v sodobnem času zelo dragocen. Če
boste skupaj brali, boste svojemu otroku dali največje možno darilo – vaš čas in
ljubezen do branja. Poleg tega bo vaš otrok ob prebranih treh knjigah, ki jih bo
predstavil v vrtcu, osvojil bralno priznanje, tik pred odhodom v osnovno šolo pa
še najvišje priznanje Predšolske bralne značke – Ostržka.

CHILD, Lauren:
Za šolo sem absolutno
še premajhna
(ena od knjig avtorja)
MAJHEN, Zvezdana:
Planet ugank
Glasbila
Čas

ARHAR, Vojan Tihomir:
Letni časi
Pikapolonice
Kaj medvedek sanja

Priporočilni seznam otroških slikanic so v sodelovanju z MZPM Velenje, ki izvaja
projekt Predšolska bralna značka, pripravile knjižničarke Mestne knjižnice
Velenje.

PEROCI, Ela:
Muca copatarica
Telefon

Štefan, Anja:
Štiri črne mravljice
Sedem medvedov

LEVSTIK, Fran:
Kdo je napravil
Vidku srajčico

STEPANČIČ, Lucija:
Na otoku zakladov
Počečkani ropar

GOMBAČ, Žiga:
Moja abeceda

RADOVANOVIČ, Vesna:
Petelinček se zaljubi
(ena od knjig o Petelinčku)

LAINŠČEK, Feri:
Kuža Goldi gre na sprehod
(ena od knjig o kužku Goldiju)

WHYBROW, Ian:
Gregor in dinozavri
(ena od knjig o dinozavrih)

DAVIES, Benji:
Babica in ptica
Dedkov otok

ZLATOLASKA
IN TRIJE MEDVEDI

KRAVICA KATKA
(ena iz zbirke)

GENECHTEN, Guido van:
Čisto prvi poljubček

MEDVED
IŠČE PESTUNJO

SOKOLOV, Cvetka:
Šola ni zame!
Ah, ti zdravniki!
Ponoči nikoli ne veš

PRAVLJICA O DRAVI
(ena iz zbirke Iz zibelke)

Pavček, Tone:
Juri Muri v Afriki

KOVIČ, Kajetan:
Maček Muri

MLAKAR, Ida:
Bibi in Gusti
(ena od knjig o Bibiju in Gustiju)

MOJCA
POKRAJCULJA

MAKAROVIČ, Svetlana:
Pod medvedovim dežnikom
Sapramiška, Sapramišja sreča
Strašni volk

PRAPROTNIK – ZUPANČIČ,
Lilijana:
Zakaj?
(ena od knjig Zakaj)

PETRLIK – HUSEINOVIĆ, Andrea:
Trije prašički
Rdeča kapica
Ljubezen

MCBRATNEY, Sam:
A veš, koliko te imam rad
(ena iz zbirke)

DONALDSON, Julia:
Zverjasec, Zverjašček
Bi se gnetli na tej metli?
(ena od knjig J. Donaldson)

STARLING, Robert:
Feri je jezen
Feri je najboljši!

BYRNE, Richard:
Ta knjiga je čisto podivjala!
Ta knjiga je pojedla mojega psa!

JANISCH, Heinz:
»Majhno težavo imam,«
je rekel medved

MELLING, David:
Oliver gre v malo šolo
(ena od knjig o Oliverju)

