
Spletne Nedelce Vodnikove domačije Šiška za pomladno šolanje na domu 
 
 
O Spletnih Nedelcah 
 
Spletne Nedelce so nedeljski dopoldnevi v zavetju doma, čas, ki ga preživljamo v družbi 

dobrih knjig. V okviru programa izbiramo in predstavljamo najboljše otroške knjige, da bi ob 

njih razmišljali, se zabavali, se o njih pogovarjali in nekatere potem še dolgo nosili v mislih.  

V preteklih mesecih smo v sodelovanju s slovenskimi založbami, igralkami in igralci, 

ilustratorkami in ilustratorji, glasbenicami in video mojstri ustvarili številne vsebine za otroke 

in jih brezplačno ponudili na ogled na FB profilu Vodnikove domačije.  

Zbrane na kupu jih pošiljamo tudi v vaše razrede. Verjamemo namreč, da nam lahko dobre 

zgodbe in dobre knjige na dober način popestrijo tudi pomladni čas šolanja in dela na domu, 

ki je pred nami. 

 

Vsebine želijo povabiti tudi k nadaljnemu branju izbranih knjig in ustvarjanju. Dodatna 

vprašanja in refleksijo pošljite na spela.frlic@divjamisel.org. Veseli bomo vaših odzivov. 

  

Otroški program Vodnikove domačije sofinancirata Mol – Oddelek za kulturo in Javna 

agencija za knjigo RS. 

 

 
Hans Christian Andersen, Potovanje njegovega življenja / 4+ 
 
2. aprila praznuje rojstni dan priljubljeni danski pravljičar Hans Christian Andersen. Ob tem 
dnevu še posebej vabimo k branju njegovih pravljic in k spoznavanju njegovega življenja. 
 
V kočiji, ki topota proti Københavnu, se srečajo deklica, ki potuje z mamo in starejši gospod, 
za katerega se izkaže, da je Hans Christian Andersen. Skozi pogovor z deklico nam slavni 
pisec pravljic razkrije svojo življenjsko zgodbo. Čudovite ilustracije Maje Kastelic 
Andersenovo življenje naslikajo v živih prizorih in ga povežejo s priljubljenimi zgodbami, ki 
jih je napisal. 
 
Priredba in pripoved: Katja Preša 
 
Knjiga Hans Christian Andersen: Die Reise seines Lebens avtorja Heinza Janischa in 
ilustratorke Maje Kastelic, je izšla v letu 2020 pri švicarski založbi NordSüd. V slovenskem 
prevodu je izšla v marcu 2021 pri založbi Mladinska knjiga.  
 
Spletni dogodek si lahko ogledate tukaj: https://vimeo.com/411777381 
 
O tem, kako so nastajale ilustracije za knjigo, ilustratorka pripoveduje tukaj 
https://vimeo.com/411772863 
 
 
*** 
13-nadstropna hišica na drevesu / 5+ 
 

mailto:spela.frlic@divjamisel.org


13-nadstropna drevesna hišica, v kateri živita prijatelja Andy in Terry, je najbolj neverjetna 
drevesna hišica na svetu. V njej najdete stezo za kegljanje, prosojen plavalni bazen, akvarij, 
napolnjen z ljudožerskimi morskimi psi, skriven podzemni laboratorij in aparat za sladke 
penice, ki vam je ves čas za petami in vam, kadarkoli ste lačni, v usta strelja penice. Nekega 
dne prijateljema poštar v hišico dostavi paket. V njem se poleg morskih opic, ki sta jih 
naročila, skriva tudi slepi potnik – morska deklica. Morda bi se Terry vanjo celo zaljubil, če se 
ne bi izkazalo, da je to ljubko morsko bitje v resnici krvoločna pošast. 
Avtor knjige: Andy Griffiths 
Ilustracije: Terry Denton 
Prevod: Veronika Rot Gabrovec 
Interpretacija: Blaž Šef 
Video in montaža: Gaja Naja Rojec 
V sodelovanju z založbo Miš. 
 
Spletni dogodek si lahko ogledate tukaj: https://vimeo.com/510164885 
 
 

 
Varuška za medvedke / 3+ 
 
Medved išče varuško za svoje medvedke. Volk, vrana, lisica in zajček bi z veseljem popazili 
nanje. Pa bodo zmogli? Kdo bo znal mladičkom zapeti pravo uspavanko? Preprosta živalska 
ljudska pravljica je pospremljena z nežnimi uspavankami in s papirnatimi živalmi, ki pod 
rokami ilustratorke sproti nastajajo pred očmi gledalcev. Primerna je tudi za najmlajše, ki 
šele vstopajo v svet zgodb. 
 
Priredba zgodbe, besedila uspavank in pripoved: Špela Frlic 
Glasba, harfa, vokal: Zvezdana Novaković 
Likovna zasnova in živali iz papirja: Marija Prelog 
Kamera in montaža: Gaja Naja Rojec 
Zvok: Samo Pavlica 
 
Spletni dogodek si lahko ogledate tukaj: https://vimeo.com/506478778 
 
Živali iz papirja v tehniki KIRIGAMI so avtorsko delo ilustratorke Marije Prelog. Tudi sami si 
lahko izdelate svojega. Delovni list najdete tukaj: 
https://www.dropbox.com/s/n3vy51puddhmzhq/Kirigami%20medvedek%20-
%20Prelog.pdf?dl=0 
 
Navodila za izdelavo najdete tukaj: https://vimeo.com/409272303 
 

 
Debela pekovka / 4+ 
 
Debela pekovka Margot peče slastne, dišeče krofe. Kadar pa je nihče ne gleda, rada tudi 
zleze v kakšen krof in poliže marelično marmelado. Nekega dne se v njeni pekarni na 

https://vimeo.com/510164885
https://vimeo.com/506478778
https://www.dropbox.com/s/n3vy51puddhmzhq/Kirigami%20medvedek%20-%20Prelog.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/n3vy51puddhmzhq/Kirigami%20medvedek%20-%20Prelog.pdf?dl=0


železniški postaji oglasi tudi slikar Friderik Žemlja. Ker ni nikogar, ki bi mu prodal krof, položi 
kovanec na pult in pograbi prvega, da bi ga odnesel s seboj. 
Hejsa, zakaj pa je ta krof tako težak? 
 
Avtor zgodbe: Peter Svetina 
Ilustracije: Peter Škerl 
Interpretacija: Špela Frlic 
Glasba: Tea Vidmar 
Ton: Rok Košir 
V sodelovanju z založbo KUD Sodobnost International. 
 
Spletni dogodek si lahko ogledate tukaj: https://vimeo.com/511644135 
 
 
*** 
 
Akisi in Ušja ukana / 5+ 
 
Deklica Akisi, glavna junakinja otroške stripovske serije, prihaja iz Afrike, natančneje s 
Slonokoščene obale. Zasoljene zgodbice bralce povabijo v tamkajšnji pisani vsakdan. V njih 
poleg glavne junakinje nastopajo še Akisin starejši brat Fofana, ki ni najbolj navdušen nad 
njeno družbo, prijatelj Edmond, ki je neomajno prepričan v svoje supermoči, njena babica, ki 
zna kljub bolečinam v križu teči kot blisk, če je treba, opica Bubu in še kdo. Vsak dan je 
priložnost za novo dogodivščino in za novo zgodbo. Mimogrede tako izvemo tudi, zakaj so 
lahko punce samo v golu, zakaj uši niso nujno nekoristna nadloga, ali ovce res letijo, kaj 
imajo skupnega divje svinje in javni vece, kako lahko uročimo učitelja, katere živali so v 
resnici domače, zakaj je otroke bolje pustiti spati, kadar ne morejo vstati in še marsikaj ... 
 
Avtorja stripa: Marguerite Abouet & Mathieu Sapin 
Prevod: Katja Šaponjić 
Interpretacija: Barbara Cerar 
Video in audio produkcija: Adam Mulalić in Črt Trkman 
V sodelovanju z založbo VigeVageKnjige. 
 
Spletni dogodek si lahko ogledate tukaj: https://vimeo.com/517518926 
 

 
Ding dong knjige / 5+ 
 
V knjigo Ding dong zgodbe lahko vstopiš z dveh strani, skozi modra ali pa skozi rdeča vrata. 
Pri obeh vratih neprestano zvoni. Na zvonec pa pritiskajo najbolj nenavadni obiskovalci: 
vitez, nindže, kraljična, gusarji, čarovnica, povodni mož ... Diinnng doong! Kdo pa zdaj zvoni? 
 
Avtorica: Jana Bauer 
Ilustracije: Bojana Dimitrovski 
Interpretacija: Grega Zorc 
Video in audio produkcija: Adam Mulalić in Črt Trkman 

https://vimeo.com/511644135
https://vimeo.com/517518926


V sodelovanju z založbo KUD Sodobnost International. 
 
Spletni dogodek si lahko ogledate tukaj: https://vimeo.com/520828863 
 

 
Fantek in punčka / 3+ 
 
V prisrčnih pesmih Blaža Lukana se fantku in punčki godijo različne stvari – je smeh in 

veselje, je hipna žalost in jeza, je igra in čudenje in tisoč vsakdanjih drobnarij, iz katerih je 

spleteno otroštvo. A vselej je zanju pripravljen tudi topel mamin in atov objem.  

 

Ilustracije: Ana Zavadlav  

Interpretacija: Tadej Pišek  

Video produkcija: Adam Mulalić in Črt Trkman  

V sodelovanju z založbo Mladinska knjiga. 

Spletni dogodek si lahko ogledate tukaj: https://vimeo.com/527187700 

 

 

 

Rdeči paket / 4+ 

 

Zgodba se prične z dečkom. Z dečkom rdečih ličk in modrih las, z modrimi čeveljci in z 

rdečim klobukom na glavi. Nekega dne deček prejme rdeči paket in se z njim odpravi na pot. 

Kaj se skriva v paketu? Kdo ve? In kam je namenjen deček? Kdo ve? 

Slikanica brez besedila priznane francoske ustvarjalke Clotilde Perrin (založba Rue du 

monde, 2007) vabi bralce, da berejo podobe in se podajo na pustolovščino skupaj z dečkom. 

Brez rdeče niti, zagotovo pa z rdečim paketom slikanica ponuja številna branja, predvsem pa 

otroke vabi, da podobam vnesejo lastno domišljijo. 

 

Ilustracije: Clotilde Perrin 

Interpretacija: Maša Jazbec in Arne Brezar 

Video in audio produkcija: Adam Mulalić in Črt Trkman 

Glasba: Royalty free music 

Montaža: Špela Frlic 

Spletni dogodek si lahko ogledate tukaj: https://vimeo.com/530245199 

 

 

Dan za abecedo / 4+ 
 
Na kaj te spominja zvok črke A? Na kaj, ko rečeš B? Ali C? 
Kako zveni abeceda, če jo zapoješ v pesmi svojih asociacij? 25 črk ponuja toliko možnosti! 
Svojo glasbeno abecedo je poskusila sestaviti tudi ga. Vidmarca, dirigentka Gledališkega 
pevskega zbora Ups!. 
Bi se ji pridružili? Ali pa kar sestavili eno takšno svojo abecedno pesem? 
Zasnova in izvedba: Tea Vidmar. 
Video: Gaja Naja Rojec. 
Spletni dogodek si lahko ogledate tukaj: https://vimeo.com/484443026 
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Ali znaš gledati z ušesi? / 4+ 
 
V času, ko marsikdo od nas preveč časa strmi v ekran in sploh svet dojemamo predvsem z 

očmi, sta dramska avtorica Kim Komljanec in režiserka radijskih iger Manica Maver 

pripravili zabavno spletno delavnico, ki bo otroško pozornost usmerila še na naše druge čute, 

predvsem sluh.  

 

Spletna delavnica je na ogled tukaj: https://vimeo.com/482214207 

 

Ob delavnici pa v poslušanje ponujamo radijsko nanizanko Mamacita, o zabavnih in zagatnih 

situacijah, ki jih povzročita mama in hčerka, ko si zamenjata vlogi, ki je nastala v produkciji 

Radijskega odra in Radia Trst A (RAI).  

 

Dostopna je na povezavi: http://www.rai.it/.../ContentItem-4bd910aa-a2ce-4383-9ac3...  

 

Tam kliknete na gumb Podcast, nato pa v abecednem seznamu oddaj poiščete Otroški kotiček 

in v njem Mamacito. Veselo poslušanje! Pa ne pozabite med poslušanjem zapreti oči, da si 

malo odpočijejo od strmenja v ekran!  

 

Video: Gaja Naja Rojec 

 
 

 
Presenečenja, ki jih skriva človeško telo / 5+ 
 
Klara Jurečič in Luka Stegne iz Znanstvene redakcije Radia študent otroke vabita, da se jim 
pridružijo v Znanstveni igralnici. Skupaj bodo odkrivali presenečenja, ki jih skriva človeško 
telo. Raziskovali bodo, kako prelisičiti vid, sluh in okus. Preverjali bodo meje svojega gibanja 
in odkrivali posebne moči, ki jih ima naše telo. 
 
V sodelovanju z Radiem Študent. 
Ilustracija je iz knjige Človeško telo avtorja Tomáša Tůme (založba Morfem). 
 
Delavnico lahko spremljate tukaj: https://vimeo.com/530301962 

http://www.rai.it/.../ContentItem-4bd910aa-a2ce-4383-9ac3

