
PREDSTAVITEV SLIKANICE ČRIČEK IN MRAVLJE 

  

V torek 26.3.2019 in v petek 29.3.2019 smo se predstavili na dveh tradicionalnih prireditvah 

vrtca Križevci, in sicer  ob materinskem dnevu ter prireditvi namenjeni babicam in dedkom v 

Kulturnem domu Križevci.  

Ga. ravnateljica Vasilija Stolnik in vodja vrtca Renata Slavinec Berden sta poudarili, da imajo 

tako starši kot babice in dedki  neprecenljiv vpliv na razvoj govor. Posebej  tisti trenutki, ko 

otroku berejo kvalitetno otroško literaturo, saj so za predšolske otroke slikanice prvo okno v 

svet in prvi učbenik. Ob slikanici se otroci učijo razumeti čustva drugih, razumevanja in 

sprejemanja družbenih načel in odnosov, spodbujajo spomin, sklepanje in seveda otroka 

pripravljajo na samostojno branje. Pomembni so  tisti trenutki, ko jim pripovedujejo, razlagajo, 

opisujejo ter odgovarjajo na 1000 in  1 vprašanje ter tako širijo tudi besedni zaklad otrok ter 

pri tem uporabljajo tudi narečje pa naj bo to prleško, prekmursko ali katerokoli drugo.  

Pravljice in druga otroška literatura so v našem vrtcu vsakdan in tako smo tudi prireditvi 

priredili po zgodbici ČRIČEK IN MRAVLJE, ki smo jo otrokom v vseh oddelkih predstavile 

strokovne delavke. Otroci so spoznali nove besede, kot so kaj pomeni biti len, se pahljati, 

dolgočasiti, biti malomaren, sanjariti, nagovarjati, kaj je skušnjava, kaj pomeni onemogel, kdo 

je godec in kdo je dobrosrčen. Otroci so slikanico listali, se naučili kako je pravilno obrnjena, 

kje je prva stran, kjer  se zgodbica začne, in zadnja, kjer se zgodba konča. Otroci so  povezovali 

besedilo z ilustracijami, se z govorom odzivali na ilustracije, jih razporejali v smiselno zaporedje 

ter izražali mnenje o besedilu. 

V zgodbici se vse skupaj se začne neke noči, ko  čriček še spi in kresničke razsvetljujejo poletno 

noč. Ob sončnem vzhodu se prebudi in len, kot je lahko le čriček, je le posedal ter se pahljal z 

velikim listom.  Gledal je mravlje, pikapolonice in čebele, ki so naporno delale na vročem soncu 

ter se dolgočasil. Celo nagovarjal  jih je naj se raje zabavajo. A marljive živali, so ga zavrnile saj 

so se zavedale, da si morajo pripraviti zimske zaloge ter urediti zaščito pred hudimi zimskimi 

vetrovi, ki se približujejo. In res bil je ves prezebel, brez hrane, ko so začele padati prve 

snežinke. Šele takrat se je zavedal, kako malomaren je bil. Onemogel je zavetje našel pod gobo 

in takoj zaspal. Na srečo so ga našle živali, ki so se igrale na snegu. Prijazne in dobrosrčne so 

ga odnesle v svoj topel dom. Ko so mu še čebelice ponudile svoj med, se je opravičil in obljubil, 

da jim bom vso leto godel. 

Vsebino slikanice smo prikazali s plesom, igro in pesmijo. 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 



 

 

Renata Slavinec Berden 


