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Spremna beseda 

Danes smo vse bolj pozorni na otroke, ki se – tako kot Ana – spopadajo s težavami pri 

branju in pisanju. Otroci, ki so bistri, vedoželjni, navihani ter polni idej in ustvarjalnih 

zamisli, se ob branju in pisanju srečujejo z ovirami, ki jim kljub vsakodnevnemu 

učenju in vadenju niso kos. Ob vseh napisanih in prebranih besednih zmešnjavah 

ter nerazumljivo težkih črkah b in d imajo mnogi med njimi pogosto občutek, da 

jim vso to zmedo povzroča nekakšen škrat, ki ne dovoli, da bi uspeli in popoldneve 

preživljali ob igri, ne pa za knjigami in zvezki.

Avtorica zgodbice o škratu Črkovilu je pravljični svet, ki je mlajšim šolarjem še 

vedno tako blizu in v katerega se radi zatekajo, spretno prepletla s stiskami in 

težavami otrok z disleksijo. Toda tako kot vse pravljice ima tudi ta svoj srečni konec.  

Kljub vsem zmešnjavam in težavam pri branju ter pisanju doma in v šoli je Ani uspelo 

škrata Črkovila ukrotiti ob pomoči pegaste pedagoginje Polone. 

Zadnja leta najdemo na knjižnih policah za otroke in mladino vedno več slikanic 

in knjig, ki so oblikovane in jezikovno predstavljene na način, prijazen do otrok 
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s težavami pri branju in z disleksijo. Takšna je tudi slikanica o škratu Črkovilu. 

Otrokom, ki imajo težave pri branju, se ne približa le s svojo vsebino, temveč tudi s 

prijazno obliko. Besedilo v njej je predstavljeno in oblikovano tako, da sledi kriterijem 

oblikovanja gradiv za bralce z disleksijo. Ob prijetnih in toplih ilustracijah, z dovolj 

velikimi in čitljivimi črkami na pastelnem ozadju, z ustreznim medvrstičnim razmikom 

ter s kratkimi in jasnimi povedmi pred mladimi in negotovimi bralci zaživi zgodbica 

o Ani in njenem spopadanju z nagajivim škratom Črkovilom. 

Knjigo toplo priporočam otrokom s težavami pri branju, da jo preberejo sami ali 

skupaj s svojimi starši. Mnogi med njimi bodo ob Anini zgodbi odkrili, kako se 

lahko ob pomoči pedagogov in strokovnjakov tudi sami spopadejo s svojim škratom 

Črkovilom ter ga – tako kot Ana – premagajo ali vsaj ukrotijo.
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