BRALNA ZNAČKA » S KNJIGO V SVET«
Šolsko leto 2022 - 2023
2.a, 2. b razred
• NALOGE
➢ Za osvojitev bralne značke moraš v 2. razredu sam ali z delno pomočjo staršev
prebrati 2 slikanici in 1 zbirko pesmic, ki si jih izbereš na spodnjem seznamu,
izposodiš pa lahko v šolski ali Lavričevi knjižnici.
➢ Po prebrani slikanici v brezčrtni zvezek napiši ime in priimek pisatelja, naslov zgodbe
in iz knjige prepiši nekaj zaporednih povedi (najmanj 6 povedi) ter nariši
ilustracijo. Ob ilustracijah v knjigi se zgodbo nauči pripovedovati; ne uči se na
pamet, pripoveduj glavno vsebino – obnovo brez nepotrebnih podrobnosti. Opisuj
dogajanje brez (s čim manj) dobesednega govora (kaj kdo govori), povedi ne
začenjaj z besedicami »IN, POTEM«. V šoli mi boš pripovedoval vsebino prebrane
zgodbice.
➢ Prebrati moraš eno zbirko pesmic. Iz knjige si izberi 2 pesmici, ki imata najmanj tri
štirivrstične kitice. Izbrani pesmici se nauči na pamet. V brezčrten zvezek napiši
avtorja, naslov in prepiši celotno besedilo pesmice ter nariši ilustracijo. Pri pisanju
si lahko pomagaš s podlogo – črtastim listom. Nato mi boš pesmico v šoli deklamiral
(glasno, doživeto, s poudarki).
➢ Vse ilustracije nariši sam, brez prerisovanja, brez risanja staršev, čim bolj uporabi
svojo domišljijo in upodobi tako, kot si sam predstavljaš, saj ti znaš najlepše.
Izbereš si lahko dogajanje (izbrane pesmice, pravljice), ki ga ilustrator v knjigi ni
upodobil, je pa tebi zanimivo.
➢ Priporočam ti, da naloge BRALNE ZNAČKE opraviš čim prej – v jesenskem in v
zimskem času, pred pomladjo, ko te bo toplo sonce vabilo ven in boš imel druge
obveznosti.
➢ V seznamu gradiva so primerne slikanice, ki ti jih predlagam za branje. Izmed njih
si boš izbral tiste, ki jih boš predstavil za BZ Ne izbiraj si zgodbic in pesmic, ki
si jih za BZ predstavil že v prvem razredu Na seznamu so slikanice, ki so izbrane
iz naše šolske knjižnice in so primerne glede na dolžino, velikost pisave in vsebino.
➢ Slikanice iz tega seznama lahko izbiraš in bereš tudi še potem, ko boš vse naloge za
bralno značko že opravil.

• SEZNAM GRADIVA
SLIKANICE Z VELIKIMI TISKANIMI ČRKAMI:
➢ KING, Karen: POLHKOVA PRVA ZIMA, JEŽEK NAJDE DRUŽBO, GOSENICA
DOBI KRILA, LASTOVKIN DOLGI POLET
➢ BAETEN, Lieve: ČAROVNIČKA BETKA, HIŠA ČAROVNIC
➢ JENNINGS, Sharon: FRANČKOVE GLASBENE URE ali druge zgodbice o Frančku
➢ JEŽEK, MIŠKA IN LISICA, slovenska ljudska pripovedka
➢ JANČEK JEŽEK, slovenska ljudska pravljica
➢ FIŽOLČEK, OGELČEK IN SLAMICA, slovenska pravljica
➢ NOVAK, Bogdan: MIŠKIN RDEČI NOSEK
➢ HROCH, Karel: O GOSKICI, KI SE JE UČILA PETI
➢ FREY MORET, Brigitte: MEDVEDKOVA BOŽIČNA NOČ
➢ MAQUOY, Isabelle: ČEBELICA MELI
➢ McALLISTER, Angela: MODRI ZAJČEK
➢ GRINDLEY, Sally: LE KAJ BOM BREZ TEBE?
➢ GLIORI, Debi: PINGVINČKOVA POŠTA
Slikanice z malimi tiskanimi črkami:
➢ Van Genechten, Guido: Rik in prijatelji, Rik se ne boji, Rik in Ani,
Rik bi rad božično drevo
➢ Chottin, Ariane: Reševanje male miške, Dom za malo želvo
➢ Cain, Sheridan: Pazi se male zlobne ribe!
➢ McKee, David: Elmer
➢ Helft, Claude: Pred dolgim zimskim spanjem
➢ Jennings, Linda: Lizina ribja pojedina
➢ Caleman, Michael: Smešno!
➢ McBratney, Sam: Samo midva
➢ Hest, Amy: Saj zmoreš, Poldek
➢ Baronian, Jean-Baptiste: Prosim, gospod medved !
➢ Erben, J.K.: Lonček, kuhaj!
➢ Podgoršek, Mojiceja: O gosenici, ki je hotela postati plesalka
ZBIRKE PESMI:
➢ ŠTEFAN, Anja: LONČEK NA PIKE
IMAM ZELENE ČEVELJČKE
DROBTINE IZ MIŠJE DOLINE
➢ MAJHEN, Zvezdana: TRIKRAT BRAVO ZA NARAVO
➢ MENART SENICA, Barbara: KADAR KUKAVICA POJE
➢ ČERNEJ, Anica: HI, KONJIČEK
➢ ŽELIVA TI MNOGO PRIJETNEGA BRANJA IN ZANIMIVIH DOŽIVETIJ.
IMEJ SE LEPO V SVETU PRAVLJIC, PESMIC IN DOMIŠLJIJE.
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