KNJIÆNE POLICE
Od kod si, kruhek?
Ana v æemljici najde prstan. Kdo ga je izgubil?
Deklica gre najprej k trgovcu, kjer se kupi kruh.
Neprijazneæ jo skuπa najprej napoditi, konËno pa
jo le napoti k peku, ki je æemljo spekel. Pri prijaznem peku lepo diπi po sveæem kruhu in Ana oËarana dolgo opazuje, kako nastaja kruh. Zdaj ga bo znala speËi πe sama!
Toda tudi pek ni izgubil prstana. Ani svetuje, naj vpraπa πe v mlinu...
Slikanica Tomaæa Lapajne Dekleva - z navduπujoËe sveæimi ilustracijami Ane Baraga - otroke vodi vso pot nazaj do kmeta, ki je posejal pπenico za kruh, ob tem pa pripoveduje, od kod pride naπ vsakdanji kruh.
Na koncu slikanice je recept, da bomo kruh spekli πe sami doma. Ob
slikanici je nastala tudi istoimenska gledaliπka predstava za otroke. PriporoËam! Zaloæba Druπtvo za razvoj gledaliπËa v izobraæevanju.

Izbor in predstavitev:
mag. Maja »repinπek

DomaËe æivali - NauËimo se risati

Na kmetiji, razprostiranka
Razprostiranka je slikanica, ki se razprostre v
dolæino in v viπino, dokler pred oËaranim bralcem ne zrase veliko prizoriπËe, ki ga lahko otrok
dolgo raziskuje. Slikanica prikazuje, kaj se dogaja na kmetiji. PrizoriπË je dvanajst. Na njih otroci skrbijo za krave, koze, pujske, zajce, ovce... Vidimo, kaj se dogaja v hlevu, v ogradah, na polju,
v sadovnjaku, pri Ëebelah, pri konjih... Prizori
brez besedila so povedni in izredno privlaËno ilustrirani. Slikanica pa ima
tudi besedilo, ki se prikazuje ob sprotnem odpiranju, saj je natisnjeno na
straneh, ki ob razpiranju postanejo hrbet razprostiranke. Tudi te strani
so ilustrirane. Tako slikanica nudi dvojno rabo - za branje ali za opazovanje in pogovor ob ilustracijah. Federica Iossa, zaloæba Okaπi.

Æivali - ZvedavËki
Otroπki priroËnik prikazuje æivali v razliËnih okoljih: v polarnem pasu, v puπËavi, v savani, tropskem pragozdu, v gozdu srednjega klimatskega pasu, v vodah,
v morju... Vsako okolje je predstavljeno
z osnovnimi znaËilnostmi in znaËilnimi
æivalmi. Izbrani so podatki, ki podpirajo
kasnejπe πolsko znanje, a so razumljivi in
privlaËni tudi æe za predπolske otroke.
Ker so jim zanimivi, jih laæe pomnijo.
PriroËnik otrokovo znanje gradi postopoma, toda zanesljivo in
trdno, z veliko povednimi fotografijami in z jedrnatimi, nekajstavËnimi besedili. Poæivljajo jih narisani liki otrok, ki zastavljajo otroπka
vpraπanja in nato skupaj z bralcem odkrivajo Ëudesa narave. Emanuelle Keric Lepetit, ilustracije Manuela Nerolini, zaloæba Okaπi.

Prva kartonka: Æivali • Barve? •
Kmetija • Delovni stroji
©tiri barvite kartonke so namenjene prvemu “branju”, ko se otrok s
knjigo πe igra in jo raziskuje (tudi z usti), se jo uËi listati, ob tem pa
spoznava prve besede in jih povezuje s podobo na sliki. Na debelem
kartonskem papirju so na beli podlagi natisnjene barvite fotografije, ki pritegnejo malega bralca.
Besedilo je skromno, osredotoËeno na besede za predmete, sadje in
æivali. V kartonki, ki predstavlja
delovne stroje, pa so tudi æe vpraπanja, a ta so namenjena predvsem starπem in so predlog oziroma izhodiπËe za pogovor z malËkom. Zaloæba KM©, Hiπa knjig.

Kaj je to? Kuæa • Kokoπ • Muca
Tri za moπko dlan velike kartonke prikazujejo æivali, ki jih otrok lahko
opazuje v domaËi okolici. Kokoπ, muca in kuæa zanimajo æe Ëisto majhnega malËka. Knjiæice mu razloæijo tisto, kar opazi. MalËki bodo uæivali v pisanih ilustracijah, izvedeli zanimivosti, recimo, da iz jajca pride piπËanËek, ponovili znaËilno oglaπanje æivali in si πirili besediπËe z besedami kot so kokoπ, piπËanËek, petelin, kurnik, kljun, brskanje... Kartonka
bo rasla z otrokom, saj so med ilustracijami in besedilom vpleteni tudi
bolj zapleteni koncepti, na primer, poimenovanje barv in razvoj piπËanËka v jajcu. Knjiæice odlikujeta skrben prevod (Irma Toman) in izredno
prikupne ilustracije Federice Iossa. Émilie Beaumnot, zaloæba Okaπi.

Objava je po izboru uredniπtva in ni naroËena ali plaËana. Za zaloænike je naËin sodelovanja opisan na www.mojmalcek.si

Slikanica, ki se z vsako novo stranjo razprostira v vse
veËje prizoriπËe, prikazuje æivljenje æivali v afriπki savani. Najprej zagledamo opice na drevesu sredi savane. Z naslednjo stranjo se prizoriπËe poveËa na reko,
kjer si æirafe gasijo æejo, toda na naslednji strani se jim
æe nesliπno pribliæuje krokodil. Nato zagledamo plitvino, v kateri pljuska povodni konj. Tako zrase pred
otrokovimi oËmi stran za stranjo dvanajst prizorov,
ki se sestavijo v veliko, pisano in raznoliko savano, polno dogajanja med
savanskimi æivalmi. Besedilo otroka vabi k pozornemu opazovanju. Prikupne ilustracije pa ponujajo πe πtevilne podrobnosti, ki so odliËno izhodiπËe za pogovor o tem, kar otrok vidi. Federica Iossa, zaloæba Okaπi.

ZvedavËki so zbirka priroËnikov za otroke.
V njih so teme - v tem priroËniku znaËilnosti, posebnosti in raznolikosti naπega planeta - predstavljene igrivo in privlaËno, toda
tehtno. Poglavja, kot so Oceani in celine,
MogoËna gorstva, Ognjeniki, Potresi, Kopenske vode, Morja... so razloæene s πtevilnimi fotografijami, med njimi pa prikupne
ilustracije otrok zastavljajo preprosta vpraπanja. Na primer, Kako nastane deæ, Zakaj so drevesa tako razliËna,
Kako nastane jezero. Odgovori so kratki, toda dobro premiπljeni, da
so razumljivi in hkrati zastavljeni tako, da se bo otrokovo vedenje
sËasoma sestavljalo v πiroko razgledanost. Emanuelle Keric Lepetit,
ilustracije Benedetta Giaufret, Enrica Rusina. Zaloæba Okaπi.

PriËnete risati konja pri glavi, povleËete Ërto za vrat in hrbet do
zadnjice, nato pa se ustavite? S to knjigo se boste risanja lahko
lotili drugaËe. Vaπe risbe bodo zato veliko boljπe, konja pa boste znali suvereno narisati tudi v razliËnih
pogledih in v gibanju. Knjiga je zasnovana
tako, da na vsaki levi strani predstavi eno od
25 pasem konj s fotografijo in nekaj znaËilnostmi pasme, pa tudi s kratkim kvizom, ki bo πe posebno vπeË otrokom. Na desni strani pa je v sedmih
korakih prikazano, kako konja narisati in pobarvati,
da bo deloval plastiËno. Izbrani so razliËni poloæaji
konjskega telesa. Knjiga je primerna æe za otroke, risanje konj pa za veËje otroke
in odrasle. Zaloæba UËila
International.

Mihec Milijarder

Zemlja - ZvedavËki
V savani, razprostiranka

Konji in poniji - NauËimo se risati

Marsikdo misli, da ne zna risati, ker nima likovnega
daru. Narobe! Risanje je veπËina, ki se jo je treba nauËiti, napreduje pa se z vajo. Le da je ta vaja prijetno in
ustvarjalno opravilo, ki otroka umiri, mu pomaga pri
uËenju zmoænosti osredotoËenja in natanËnega opazovanja, hkrati pa ga napolni z ustvarjalno energijo. Da
o ponosu in samozavesti, ki ju otrok obËuti ob svojem
izdelku in novemu znanju niti ne govorimo. Zato predlagam, da
skupaj z otrokom vzamete v roko svinËnik in papir in πe sami poskusite narisati veË kot 25 prikupnih in ljubkih domaËih æivali. Knjiga ima na vsaki levi strani fotografijo, mini kviz in zanimivosti o æivali, na desni pa navodila, kako æival narisati v sedmih korakih. Zaloæba UËila International.

Tiranska teta

NekoË je bil Mihec Krompirjevec precej reven. Nato je njegov oËka z izumom toaletnega papirja, ki je na eni strani moker, na drugi
pa suh, postal milijarder, Mihec pa je zaæivel v
razkoπju. Sliπi se sanjsko. Pa ni. OËka in mamica se takoj loËita. Mihec pa se poËuti bedno, ker mora namesto diπeËe enolonËnice mlatiti kaviar in obiskovati bogataπko πolo, v kateri ga snobovski soπolci kliËejo Ritonja. Zato
preprosi oËka, da ga prepiπe v navadno πolo,
kjer ga ne bo poznal nihËe. Toda biti anonimen bajsek je tisoËkrat teæje, kot si je mislil. Je pa tudi tisoËkrat bolj zanimivo, kot bi si mislil...
Duhoviti knjigi Davida Walliamsa dajeta dodatno vrednost neprekosljivi prevod Milana Dekleve in ilustracije Tonyja Rossa. Zaloæba MK.

»e so vam bile vπeË knjige Mihec Milijarder,
Zlobna zobarka in Babica barabica, potem
morate prebrati novo knjigo Davida Walliamsa. RazpadajoËi dvorec aristokratske druæine
Saksida - po nenadni smrti starπev - podeduje
mala lejdi Zvezdana. Takoj zatem se v dvorcu
prikaæe edina preostala sorodnica, grozna teta
Alberta. Siroto hoËe ogoljufati za dediπËino!
Teta je brezsrËna Ëudakinja, ki ima za domaËega ljubljenËka velikansko sovo. Mislite, da neæna Zvezdana proti njej
nima πans? Ha! Saj je iznajdljiv otrok, na njeni strani pa so tudi duh iz
starega dvorca, senilni sluæabnik in πe tetina sova. Knjiga je odbita straπljiva krohotavka, bogato posejana z imenitnimi ilustracijami Tonyja Rossa. PriporoËam! Zaloæba MK.

Moj prijatelj je drugaËen
Ko je Jetmir priπel v Filipov vrtec, je znal le albansko. Novega jezika se je hitro nauËil, prijatelja pa ni naπel. Jetmir je ostal sam tudi v πoli. Nekega dne so se iz socialno izoliranega
deËka soπolci priËeli grdo norËevati, Ëeπ da
smrdi. Filip je popoldan med sprehajanjem
psa ravno razmiπljal, ali bi o tej grdobiji moral
povedati komu od odraslih, ko je zagledal,
kako v parku neki fantje ustrahujejo Jetmirja.
Takoj mu je pohitel na pomoË. Tako se je priËelo prijateljstvo, ki obema deËkoma prinese
veselje, oba pa tudi obogati s spoznavanjem
drugaËnosti. Zgodbo Nine Novak Kerbler odlikuje pomembno sporoËilo za strpnejπo druæbo, knjigo pa krasijo tudi neæne ilustracije Mojce Fo. Zaloæba Celjska Mohorjeva druæba.

Zverinice, pozdravljene!

©nofijeva druπËina 2: Grintavi gusar,
teËna trafikantka in kiparska kanalja

Moje najlepπe pravljice

Pri zaloæbi MK je izπla slikanica sedmih najlepπih æivalskih pravljic iz Rezije, ki so jih
Milku MatiËetovu, slovitemu zbiralcu narodnega blaga, povedale rezijanske domaËinke.
Za to izdajo, ki je namenjena otrokom, je njihove pripovedi znaËilno humorno ilustriral
Zvonko »oh, Anja ©tefan pa “rahlo poËesala” z mojstrskim obËutkom, tako da so ohranile znaËilno jedrnat in æiv pripovedni slog, pa
tudi mnoge lepe rezijanske besede, ki so nam
manj znane. Ker so razloæene na koncu vsake
pravljice, izvemo, da je... skakelj - kobilica, grdina - poπast, razor - jarek,
ki nastane pri oranju, ojmekati pa - toæiti tako, da vpijeπ Ojme! Te pravljice so prava jezikovna in vizualna gostija, v kateri uæiva tudi odrasli.
Ta knjiga sedmih klasiËnih pravljic (Æabji kralj, Motovilka, RdeËa kapica, KraljiËna na zrnu graha, PalËica, Mala morska deklica, Bratec in Sestrica) je otroπki zaklad zaradi ilustracij ene najbolj znanih avstrijskih
otroπkih ilustratork - Felicitas Kuhn. Kritiki so ilustratorki oËitali naivnost, realizem, sladkobnost, jasne
obrise likov in Ëiste barvne ploskve
brez odtenkov, preveË svetlo barvno
lestvico... Otroci pa so bili nad njenimi
ilustracijami oËarani, saj je ujela pravljiËno dogajanje natanko tako, kot ga
lahko najlaæe razbirajo in razumejo.
To so podobe, po katerih drsiπ s prstkom! Njene ilustracije pa ogrejejo srce
tudi otrokom po srcu, zato je knjiga
lahko lepo nostalgiËno darilo odraslemu. Zaloæba UËila International.

©nofi je najbolj carski pes na svetu (voha kot pes, razmiπlja kot Ëlovek, govori in ima smisel za humor), njegova druπËina pa sta deËek Pilko, ki se πteje za “njegovega” Ëloveka, in »opka, Pilkova bistra prijateljica. In seveda, najbolj carska psiËka na svetu, Kodrlajsasta Pepca. Zbirko stripovskih epizod
o njihovih dogodivπËinah sta ustvarila
Boπtjan Gorenc (scenarij in besedilo) in
Matej de Cecco (ilustracije). V drugem
zvezku so tri prigode, ki jih bralci revije
Pil, kjer so izhajale v meseËnih epizodah, æe poznajo. Za ostale pa - vsi πtirje junaki neprestano preganjajo podleæe, ob tem pa se krasno zabavajo. Bralci pa uæivamo ob lucidnih domislicah
ustvarjalnega para. Zaloæba MK.
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Izbor in predstavitev:
mag. Maja »repinπek

Poslednji celjski knez

»loveπko telo

Atlas æivali
Otroπki atlas æivali s prikupnimi ilustracijami prikazuje celine, morja in oceane. Na njih so umeπËene znaËilne æivali,
ki tam æivijo. Informacije in ilustracije
so skrbno prilagojene otrokovim zmoænostim razumevanja in pomnjenja. V
Avstraliji, na primer, je narisanih le pet
æivali. Zdi se preprosto, a priznam, da
sem se tudi jaz, ki sem odrasla, ob tem
atlasu nauËila Ëesa novega. Na primer, kje natanko bi naπla
morske krave, na kateri celini æivita kakadu in kljunoroæec in
od kod so klovnovske ribice. Pod zavihki se skriva πe veË æivali. Na vsaki strani je tudi po eno vpraπanje za otroka - poiskati
mora doloËene æivali. Atlas πiri otrokov besedni zaklad in poznavanje æivalskih vrst. Zaloæba MK.

Ta slikanica z zavihki je otrokov prvi anatomski
atlas. UËi ga besed za dele telesa in mu nudi prvo
anatomsko zanje, na primer, da ima lobanja 28
kosti in da je njena naloga varovanje moæganov.
S πtevilnimi zavihki na ilustracijah pa razkriva
tudi tisto, kar je oËem skrito - da je pod koæo
okostje, pod veko zrklo, da je v trebuhu noseËnice πe nerojen otrok, ki leæi z glavico navzdol...
Ob prikupnih ilustracijah so zanimivosti. Ste vedeli, da ob nasmehu uporabimo polovico obraznih miπic, kadar se jokamo, pa Ëisto vse? Na
dnu vsake strani sta πe dve vpraπanji, ki otroka
spodbujata, da novo znanje poveæe πe s svojim telesom. Knjiga ga
tako, na primer, vpraπa, ali ve, kje je srce in ali
je æe kdaj zaËutil, kako mu bije. Zaloæba MK.

Vreme - Kaj in kako
Vsi vemo, kaj je vreme, ta knjiga pa
razloæi in nazorno prikaæe, kako vreme nastane, kako ga opazujemo in napovedujemo. Teme so zbrane v pet poglavij: Zrak, Veter, Voda, Podnebje in
Vremenska napoved. Fotografije, skice, rekonstrukcije in zemljevidi razumljivo predstavijo nastanek, razvoj
in posledice vremenskih pojavov od
vsakdanjih, kot je deæ, do izjemnih, kot so uniËujoËi tajfuni in hurikani. Besedila so primerna za osnovnoπolce, lahko pa so tudi v pomoË
odraslemu, ko mu otrok zastavi vpraπanje, na katerega bi æelel odgovoriti preprosto in s pravimi podatki. Knjiga je ekoloπko naravnana,
na koncu pa je slovarËek otroku manj znanih besed, na primer atmosfera, polarni sij, uËinek tople grede... Karsten Schwanke, zaloæba MK.

Samotna divja roæa
Ivan Sivec je avtor petih napetih zgodovinskih romanov za mladino.
V njih literarno obdela pomembna poglavja slovenske zgodovine, pri
tem pa spretno zdruæi zgodovinsko verodostojne podatke in pisateljsko domiπljijo, ki dogodke osvetli tridimenzionalno. Zgodovinskim likom v romanu vdihne æivljenje, jim poloæi v usta πtevilne dialoge, ki
razloæijo dogajanje πe z drugega oËiπËa kot uËbeniki,
ob tem pa opiπe toliko podrobnosti tedanjega æivljenja, da se dogajanje pred bralcem prikaæe kot napet
film. »etrta knjiga govori o veliki, tragiËni ljubezni
med Veroniko Deseniπko in grofom Friderikom II.
Celjskim. Na koncu je spremna beseda dr. Karla Dræana, obseæen seznam uporabljene literature in avtorjeve fotografije. Ilustracije Joæe Barachini, zaloæba Ico.
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Ferdo, veliki ptiË
Slikanica, ki je povsem brez besedila, pripoveduje zgodbo s pomembnim sporoËilom le z ilustracijami. Ferdo je
ptiË, ogromen kot drevo. Marsikaj koristnega naredi: zabava otroke, dviguje teæke tovore na gradbiπËu, ometa visoke dimnike... Nato postane æejen. Ker pa je tako velik,
do dna izpije jezero. Tisti, ki so zaradi njega ostali brez
vode, so zato nanj zelo jezni. Njegova dobra dela so v trenutku pozabljena. Je mogoËe teæavo kako razreπiti?
Zgodba spodbuja osredotoËeno opazovanje, razbiranje pripovedi in refleksijo sporoËila, lahko pa tudi pogovor ob knjigi. Andreja Peklar je bila
lani z njo na knjiænem sejmu v Bologni zasluæeno med nominiranci za nagrado Silent Book Contest. Zaloæba KUD Sodobnost International.

Rozagroza in Plavalava
Ali je res, da morajo biti punËke v roænatem in deËki v modrem, da one
ne igrajo nogometa in oni ne kuhajo? Slikanica duhovito in izvirno razbija stereotipe, ki jih vsiljujemo otrokom æe od rojstva dalje. DvojËka Neæa in Anæe namreË vse poËneta skupaj. ©e v sanjah se sreËata, da poravnata, kar se Ëez dan zgodi narobe, ker tako odloËijo odrasli. Slikanica nagovarja otroke in odrasle. Otrokom pribliæa sprejemanje enakosti med
spoloma, odrasle pa opozarja na nepotrebne predsodke. Nastala je v okviru projekta EnaËaj, ki ga ob sofinanciranju Ministrstva za delo, druæino, socialne zadeve in enake
moænosti izvaja zavod Mundilfari. Saπa Eræen, Maruπa
IvanËiË in Kobrowsky, ilustracije Urπka Kozak, zaloæba
Mundilfari, zavod za kulturne in umetniπke dejavnosti.

Objava je po izboru uredniπtva in ni naroËena ali plaËana. Za zaloænike je naËin sodelovanja opisan na www.mojmalcek.si

Pozor vsi, ki se navduπujete nad roboti in æe sanjarite o robomobilih, kiborgih, nanorobotih in pametnih (robotskih) hiπah! V zbirki Kaj in kako je izπla
bogato ilustrirana knjiga, ki razloæi nastanek robotov kot umetnih ljudi, njihov napredek v robota, ki
je Ëlovekov pametni, moËni, in vzdræljivi sodelavec,
saj ga lahko poπljemo tudi v ekstremna okolja - v vesolje, pod vodo, na Antarktiko... Robot pa je lahko tudi humanoid,
skoraj kot Ëlovek in bo v prihodnosti morda celo razmiπljujoËe bitje.
Knjiga je s πtevilnimi fotografijami in premiπljeno izbranimi podatki
ter drobnimi zanimivostmi privlaËno in pouËno branje za bodoËe
znanstvenike in vsevede. Bernd Flessner, zaloæba MK.

Stari Rim, velesila antike, je v tej razkoπno ilustrirani knjigi prikazan tako, da privlaËi otroke: z velikimi in zanimivimi doseæki, kot so
mesta, mostovi, javne stavbe in cesarske palaËe, z oblaËili, frizurami in nakitom, hrano, domovanji, praznovanji, ærtvovanji, verami in
bogovi, politiËnimi doseæki cesarjev in vojske,
z vojnami, porazi in zmagami, z igrami in zabavo, z dirkami, gladiatorskimi boji, razkoπnimi kopaliπËi... Teme so
predstavljene s fotografijami fresk, kipov in ohranjenih predmetov, pa
tudi navduπujoËimi rekonstrukcijami, Ëasovnicami in ilustracijami. Zdi
se, kot da gre za turistiËni vodnik za potovanje v Ëasu! Besedila so kratka, toda tehtna in zanimiva tudi odraslemu. Anne Funck,
Sabine Hojer, zaloæba MK.

Nejc Potegavnik oboæuje potegavπËine. Recimo,
podstavljanje prdeËe blazine, premikanje (sestrine)
budilke na zgodnejπo uro, ustvarjanje pasjega kakca
iz araπidov in Ëokolade, ki jih na grozo drugih pojéπ,
papirnate pajke, ki nepriËakovano skoËijo iz knjige...
PriroËnik pokaæe, kako pripraviti 25 potegavπËin, s katerimi imaπ zagotovo veliko uspeha doma, v πoli in v mestu. Predstavljene so z zabavnimi stripi in ustvarjalnim navodili po korakih, vmes pa so πtevilni namigi, kako narediti πe veË lastnih izumov. Priloæen je paket (laænega) smrklja, fuuuj! in drobne nalepke za igre, ki so posejane po priroËniku. To
je knjiga, ki bo pritegnila k branju tudi tiste, ki veliko raje nagajajo, kot
da bi brali. Zaloæba UËila International.

Moj prvi zabavni origami,
s papirji + nalepkami + ozadji

Stari Rim - Kaj in kako
Roboti - Kaj in kako

Super potegavπËina,
knjiga + darilo + nalepke

Ivan Sivec je napisal zbirko petih knjig, ki kot
zgodovinski romani opisujejo vzpon in zaton celjskih grofov, naπe najmogoËnejπe plemiπke druæine. Zbirka temelji na poglobljenem πtudiju resniËnih zgodovinskih podatkov, romani pa so napisani tako, da ima bralec obËutek, kot da bi se znaπel sredi vrtinca dogajanja, v druæbi grofa Ulrika
II, starega grofa Hermana, bojevnika Jana Vitovca, kneginje Katarine,
kraljice Elizabete in drugih. V peti knjigi smo priËa usodnim dogodkom,
ki pripeljejo do izumrtja rodbine. Na koncu je obseæen dodatek: seznam
literature, zgodovinska dejstva po letnicah, spremna beseda dr. Tomaæa
Lazarja, seznam gospostev in gradov rodbine, grb, rodovno drevo, portreti, fotografije, listine... Ilustracija Joæe Barachini, zaloæba Ico.

Moja knjiga æivali:
Æivali okoli nas
Æivali v divjini

Zlaganje origamija je za otroke zelo koristno, ker je zabavno in ustvarjalno delo, ki jim krepi roËne spretnosti. UËi jih razbiranja navodil, razvija prostorsko predstavo in jim dviguje samozavest, saj se
nauËijo iz kosa papirja ustvariti nekaj lepega. V tej knjigi je izbranih
20 likov. Primerni so za otroke razliËnih starosti, teæavnost pa je oznaËena z zvezdicami. Liki so zbrani v teme: Æivali, Dinozavri in Vozila. Vsak je na levi strani knjige
predstavljen z risbo in z jasnimi navodili po korakih, na desni strani
pa je kartonsko prizoriπËe, oziroma
samostojeËe ozadje, ki se lahko iztisne iz knjige. Dodane so tudi podrobnosti, ki se nalepijo na origami, da je izdelek πe lepπi. V knjigi so
tudi lepi papirji za like. Zaloæba
UËila International.

Dve kartonki sta primerni æe za malËke,
ki se πele uËijo besediπËa. Prva predstavlja æivali, ki æivijo v Ëlovekovi bliæini, na
primer muca, kuæa, pikapolonica, πtorklja. Druga kartonka pa prikazuje æivali iz divjine, ki jih otrok lahko opazuje v æivalskem
vrtu ali spozna na televiziji - slon, zebra, volk, ris,
lev... Kartonki imata kratke pojasnjevalne stavke z
osnovnimi informacijami, kot sta: “Sloni radi pijejo
vodo s trobcem,” in “Zebre znajo zelo hitro teËi.” Æivali so predstavljene z lepimi fotografijami
v naravnem okolju. Zaloæba UËila International.

Najlepπe æivalske zgodbe
Ta knjiga predstavlja 17 najlepπih Ezopovih æivalskih zgodb (basni) tako, da jih lahko razumejo æe mlajπi otroci. Besedilo je bogato ilustrirano,
toda tudi skrajπano in prirejeno. To je nujno, kajti Ëeprav imajo Ezopove basni brezËasna besedila, so otrokom teæje razumljiva, saj presegajo njihov izkustveni svet. Oblikovanje besedila obËasno uporabi razliËne oblike Ërk, da popestri in
olajπa branje tudi zaËetnim bralcem, ki se Ëez povedi πe prebijajo s trudom. Celota deluje æivahno in privlaËno kot slikanica, kar osladi pouËnost besedila. Stefania Leonardi Hartley, prevod Neæa BoæiË, veË ilustratorjev, zaloæba UËila International.

Gradimo skupaj, knjiga z
igraËko in igralno podlogo
Hej, fantki, kakπna knjiga! V prvi polovici kartonke je prikupna zgodba o prekucniku Petru, nakladalniku Nejcu in buldoæerju Borutu, ekipi delovnih strojev, ki opravljajo svojo sanjsko sluæbo na gradbiπËu.
Kopljejo, dvigujejo in vozijo pesek, vmes
se tudi malo sprejo, a na koncu ugotovijo, da delo najbolje opravijo, Ëe med seboj sodelujejo. Vsakdo v ekipi je pomemben! V drugi polovici knjige pa je
igralna podloga, ki se razloæi v gradbiπËe
iz zgodbe. Knjigi je priloæen tudi mali avtomobilËek - buldoæer Borut. Ko ga navijeπ in poloæiπ v utor igralne podloge, po
njej potuje, kot da je zgodba oæivela. Zaloæba UËila International.

Vedno te bom imela rada
Vidite srËek na naslovnici? V njem je podoba mamice medvedke in njenega malega kosmatinËka. Mamica otroku pripoveduje, kako zelo ga
ima rada in kaj vse rada poËne skupaj z njim. Z malËkom
se æe jutro lepo priËne, saj ji pokaæe, kako jo ima rad, komaj odpre oËi. V njuno æivljenje vnaπa veselje in igro,
smeh, æivahnost in navduπenje - tudi nad tako vsakdanjimi stvarmi, kot so milni mehurËki v banji. Knjiga je kot
nalaπË za skupno branje in crkljanje, saj ni mogoËe, da bi
drug drugemu prepogosto povedali, zakaj
se imamo radi. Toplo
zgodbo Melanie Joyce krasijo neæne,
mehko zaobljene ilustracije Gail Yerrill.
Knjiga je primerna æe
tudi za Ëisto najmanjπe. Zaloæba
UËila International.

Mali princ
Mali princ je ena tistih Ëarobnih knjig, ki jo ljubijo
odrasli tudi potem, ko æe dolgo niso veË otroci. V njej
je ravno prav vseh pravljiËnih sestavin: poetiËnost, neænost, skrivnost, modrost, ljubezen, izguba, nesreËa, iskanje, æalovanje, obæalovanje, dogodivπËina... Brez sramu jo citirajo celo hudo resni finanËniki in astronomi,
pa tudi pijanci, ljubimci in pesniki. Ta izdaja ima celotno, povsem neokrajπano besedilo Antoina de SaintExupéryija (v prevodu ©pele Æakelj) in povsem nove
ilustracije Laure Zannoni. Izvirno knjiga ima le vinjetne ilustracije, ki jih je narisal avtor sam. Ilustracije v tej
knjigi pa so celostranske, sijoËe barvite, razkoπne in mehke, zato bodo
otrokom gotovo πe bolj vπeË. Zaloæba UËila International.
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