
Pozdravljeni, dragi starši in otroci! 

Sedaj je pravi čas, da približate knjige svojim otrokom in morda se v njih zbudi ljubezen do 

branja. Medtem ko so vaši otroci doma, lahko nekaj časa izkoristite za branje knjig ali revij. 

Gotovo imate doma kakšno slikanico, knjigo ali revijo. Skupaj pobrskajte po domači knjižnici, 

poiščite primerno knjigo in se potopite v svet branja …  

Če doma nimate nobene primerne knjige ali ste že vse prebrali, obstaja še ena možnost. To 

so E-KNJIGE, ki jih lahko berete na računalniku, tablici ali mobitelu. V tem času, ko smo 

primorani ostati doma, jih različne založbe in spletne strani ponujajo brezplačno. In kako priti 

do njih? Če ste včlanjeni v eno od splošnih knjižnic (npr. Knjižnica Mirana Jarca), si lahko 

izposodite e-knjigo v BIBLOS.  

*V knjižnico Mirana Jarca se lahko včlanite tudi na daljavo na povezavi 

https://www.nm.sik.si/si/eknjiznica/spletni-vpis/  

BIBLOS je prva slovenska e-Knjižnica in e-Knjigarna. Vsa navodila o uporabi tega spletnega 

portala dobite na njihovi spletni strani https://www.biblos.si/ pod zavihkom KAKO DELUJE. 

E-knjige za otroke najdete na povezavi https://www.biblos.si/kategorija/e-knjige-za-otroke. 

 

Tukaj je še nekaj povezav do brezplačnih e-knjig… 

 Bralnica – skupnost ljubiteljev knjig  

https://www.bralnica.com/aktualno/brezplacne-e-knjige-za-otroke/  

 

 Knjige o prigodah račka Juniorja 

https://eknjige-junior.si/  

 

 Založba Zala (knjigi Medved in klavir, Darilo) 

https://zalozba-zala.si/brezplacne-eknjige/ 

 

 Pravljice Deklica z vžigalicami, Mojca Pokrajculja, Rdeča kapica, Sneguljčica, Volk in 

sedem kozličkov, Žabji princ in mnoge druge 

http://www.epravljice.si/ 

… in revij 

 Revije založbe Mladinska knjiga:  

https://www.mladinska.com/revije 

 Revija Zmajček: 

https://www.zmajcek.net/ 
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Za tiste, ki pravljice radi poslušate, so na voljo radijske igre in zvočne pravljice:  

https://otroski.rtvslo.si/lahko-noc-otroci/pravljice  

https://otroski.rtvslo.si/rio/oddaje   

https://4d.rtvslo.si/arhiv/čebelice 

https://www.lahkonocnice.si/kategorije/vse-pravljice 

 

 

Pa še nekaj povezav za vse ljubitelje predstav: 

 Lutkovno gledališče Ljubljana 

http://www.lgl.si/si/ 

 Lutkovne predstave iz arhiva RTV Slovenija:  

https://4d.rtvslo.si/arhiv/lutkovne-nanizanke-in-predstave/174542324 

 Gledališče Koper 

https://www.youtube.com/watch?v=LQmJJRexS4U&feature=youtu.be 

 Slovensko ljudsko gledališče Celje 

https://www.youtube.com/watch?v=bdnxezRDB-0&feature=youtu.be&app=desktop 

 

       

 

Ostanite zdravi in uživajte ob branju knjig.  
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