
➢ Slikanica Elise Gravel »Ustvarjalni fantje in razposajena dekleta« 

Slikanica »Ustvarjalni fantje in razposajena dekleta« je delo Elise Gravel, avtorice otroških 

knjig in ilustratorke iz Montreala v Kanadi. Slikanica s preprostim, otrokom razumljivim in 

duhovitim načinom, naslavlja spolne stereotipe.  Predstavlja odlično izhodišče za pogovor o 

spolnih vlogah in stereotipih.  

Dostopno prek: https://www.mirovni-institut.si/wp-

content/uploads/2021/03/Ustvarjalnifantjerazposajenadekleta.pdf 

 

➢ Slikanica Elise Gravel »Rad pomagam« 

Še ena slikanica Elise Gravel z naslovom »Rad pomagam« nagovarja otroke prek 

skrbstvenega dela/skrbi za druge. V slikanici so prikazani deklice in dečki pri različnih 

aktivnostih (deček, ki pomaga pri pripravi kosila, deklica, ki deli malico s sošolcem, deček, ki 

bere pravljico mlajšemu bratu, dečku, ki je potolažil prijatelja, ki je bil žalosten, deklici, ki je 

posadila rože. Itn.). Glavno sporočilo slikanice je, da je pomembno pomagati drug drugemu 

in da to lahko počnejo tako deklice kot dečki. 

Dostopno prek: https://www.mirovni-institut.si/wp-

content/uploads/2021/03/E.Gravel_Rad-pomagam.pdf 

 

➢ Slikanica »Rozagroza in Plavalava« 

Slikanica »Rozagroza in Plavalava« je nastala leta 2016 v okviru projekta Aktivni.Vsi, avtorjev 

Saše Eržen, Maruše Ivančič in Kobrowsky. Zgodba govori o Neži in Anžetu, dvojčkih, ki neke 

noči sanjata, da sta ju napadli pošati Rozagroza in Plavalava. Pošasti od njiju zahtevata, da 

Neža počne samo stvari, ki se pričakujejo od deklic, Anže pa samo stvari, ki se pričakujejo od 

dečkov. Skozi različne življenjske situacije glavne junakinje in glavnega junaka, slikanica na 

duhovit način predstavlja problem družbenih stereotipov in opozarja na pomen enakosti 

spolov.  

Dostopno prek: http://aktivni-

vsi.enakostspolov.si/_files/57/AktivniVsiRozagrozaPlavalava.pdf 

 

➢ Igra Spomin na temo poklicev 

V okviru projekta Aktivni.Vsi je nastala tudi družabna igra Spomin na temo poklicev (iskanje 

poklicnih parov), ki je primerna tako za predšolske kot za šolske otroke. V igri Spomin so 

predstavljeni različni poklici, kot npr. gasilec_ka, učitelj_ica, vzgojitelj_ica, gasilec_ka, 

nogometaš_ica, kuhar_ica, itn.  

Dostopno prek: http://aktivni-vsi.enakostspolov.si/spomin 
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➢ Časoris (mednarodno nagrajeni spletni časopis za otroke)  

Spletni časopis Časoris, ki izhaja od leta 2015, je namenjen otrokom do 6. razreda osnovne 

šole, staršem ter, vzgojiteljem_icam ter učiteljem_icam. Spolni stereotipi so tema, ki je v 

spletnem časopisu pogosto naslovljena prek praktičnih primerov, vprašanj za razpravo z 

otroki, primerov učnih listov, kratkih ozaveščevalnih videov in drugih gradiv, kot so: Kaj so 

spolni stereotipi in kako o njih govoriti? Dostopno prek: https://casoris.si/sola-se-

predstavi/kaj-so-spolni-stereotipi-in-kako-o-njih-govoriti 

V Časorisu je objavljena tudi slikanica »Lučka in Tine«, avtorice Nine Jelen in avtorja Mihe 

Klenovška, ki govori o prijateljstvu med deklico in dečkom. Lučko zanima znanost, Tineta pa 

ples in v odraščanju se soočata s spolnimi stereotipi zaradi njunih zanimanj in dejavnosti. Ko 

odrasteta, Tine postane plesalec, Lučka pa znanstvenica na področju kemije. Glavno 

sporočilo otrokom je, da naj sledijo svojim željam in ciljem.  

Dostopno prek: https://casoris.si/wp-content/uploads/2018/04/lucka-in-tine.pdf 
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