
»udeæna bolha Megi in kobila Rika
DomaËim æivalim z njihovimi ljudmi ni nujno lepo, pa Ëeprav mi-
slijo, da bodo æival imeli radi in da bodo zanjo znali in hoteli dobro
skrbeti. Zato je prava sreËa, Ëe imajo kakπno Ëudeæno bolho Megi,
ki najde reπitev, kadar se vse zaplete. Tokrat izvemo, kako je bilo,
ko bi kobila Rika, najprijaznejπa kobila v jahalni πoli, skoraj odπla
iz πole k Romanci in Jasni. Kobila, ki pri-
pada vsem otrokom v πoli! Sestrici sta si jo
izprosili pri oËetu in mami, a potem se je
pokazalo, da je oËe za konja πe nezrel...
Otroci, πe bolj pa starπi, pozor! Preberite
to knjigo, Ëe se otrok namerava uËiti jaha-
ti. Zato, ker prijazna zgodba pove marsi-
kaj, kar bi moral vedeti vsak, ki se tem Ëu-
dovitim æivalim pribliæa. Desa Muck, ilu-
stracije Maπa Kozjek, zaloæba MK.

Matematika za lahko noË
Zabavne uganke, æe napol zgodbice, otroke vabijo v svet matema-
tike, ki je zanimiva. Na primer, kaj se zgodi, ko ti pade na tla hra-
na? Nanjo se primejo bacili. Nekateri pravijo, da v dvanajst sekun-
dah, drugi, da æe v dveh. Toda bolj kot dolæina Ëasa je pomembno,
ali je hrana vlaæna, da se nanjo lahko kaj prime. Zgodbici sledijo

vpraπanja treh teæavnostnih stopenj - za
malËke, za majhne otroke in za velike
otroke. MalËek odgovori, koliko smokijev
ostane, Ëe jih 8 pade na tla, pes pa jih po-
hrusta 6. Veliki otroci odgovorijo, koliko
je polovica od 120 smokijev. Zgodbic je
38. Vse so ilustrirane, vse imajo podane
reπitve in pot izraËuna. Ta knjiga je dober
izgovor za ponoËevanje! Laura Overdeck,
ilustracije Jim Paillot. Zaloæba MK.

Traktorji
NekoË so za kmetijska dela uporabljali
vpreæne æivali, sedaj pa delo opravijo trak-
torji. Knjiga prikazuje razliËna opravila, ki
jih zmorejo razliËne vrste traktorjev in pri-
kljuËki zanje: kombajne, valjarje, kosilni-
ce, prikljuËke za æetev in baliranje, obra-
Ëalnike, πkropilnice, mulËerje, sejalnike,
vinogradniπke traktorje, naprave za trganje grozdja in rezanje
trte, pa tudi gozdarske in sneæne traktorje... Nekaj teh strojev
poznamo vsi starπi, vseh pa gotovo ne. Nad to knjigo za otro-
ke bo zagotovo obËudujoËe zastal tudi odrasli, saj jo odlikuje-
jo premiπljena vsebina, odliËen prevod in nazorne fotografije. V
ovitku knjige se skriva πe velik plakat. Zaloæba Okaπi. 

RdeËa Kapica • Pred davnimi Ëasi
RdeËa Kapica je pravljica, ki jo pozna prav vsak
evropski otrok. Ima vse, kar je potrebno, da se prav-
ljica dotakne globine otroπke duπe: nejasno opozorilo,
da nekje zunaj nanj preæi nevarnost, prvo tehtanje sa-

mostojnih ravnanj, straπnega volka, otrokovo neizkuπenost, pristno gro-
zo, veliko nevarnost, nesreËo in sreËen konec. V otroku zbuja valove Ëu-
stev. Pravljica je stara tisoËletja, a mi najbolje poznamo razliËico ljudske
pripovedke, ki sta jo zapisala brata Grimm, za to slikanico pa poenosta-
vila in skrajπala Stefania Leonardi Hartley. Straπnost zgodbe osladijo in
polepπajo velike, svetle in optimistiËne ilustracije Marie Rite Gentili. Na
njih je celo v liku straπnega volka nekaj
smeπnega. Zaloæba UËila International.

Goljata Ëakam
Medved sedi na klopci na avtobusni postaji æe od zgodnjega jutra, ker
Ëaka Goljata, najboljπega prijatelja. TaπËica hoËe vedeti, ali je Goljat
tudi tako moËan, kot medved. ©e moËnejπi in zelo pameten je! Iz stra-

ni na stran, vse do konca knjige, Ëakajo Goljata
tudi mali bralci. Tako dolgo ga ni, da se svet za
klopco spreminja. Zacvetijo drevesa, zasije pom-
ladna luË. TaπËici se izvalijo goliËi. Nato dozorijo
Ëeπnje, pridejo poletje, jesen, zima in spet pomlad.
Medved pa πe kar Ëaka... Ta Ëudovita knjiga pripo-
veduje na mnogih ravneh, z jezikom besed, πe veË
pa z likovno govorico. Govori o prijateljstvu, zau-
panju, upanju, potrpljenju, minevanju Ëasa, vrtenju
letnih Ëasov in... sreËi. Antje Damm, zaloæba Zala. 

Gradbeni stroji
Ste æe obstali z otrokom pred gradbiπËem,
kjer hrumijo gradbeni stroji? Kopljejo globo-
ke jame, prevaæajo kot hiπa velike kupe grad-
benega materiala, dvigujejo teæke tovore, z
njimi se delavci dvignejo, da opravijo dela na
viπini... Ko pa otrok vpraπa, kaj se dogaja, pa
smo, πe zlasti mamice, pogosto v zadregi s
poimenovanjem strojev in z razlago, kaj vse
zmorejo. Ta knjiga z veË kot 160 fotografija-
mi bo navduπila πe celo odrasle. Besedila je
malo, le toliko, da spoznamo prave besede in namen stroja, doga-
janje pa pojasnjujejo nazorne fotografije. Knjiga ima trde platnice,
Ëeznje pa je zloæen mehak ovitek, ki je v resnici velik poster gradbe-
nega stroja med delom na gradbiπËu. Zaloæba Okaπi.

Iskanje pozabljive Dory, zvoËna knjiga
Slikanica, ki je nastala po priljubljeni celoveËerni risanki, je delo Disne-
yevih risarjev. Pripoveduje o mali pozabljivi Dory, ki se zaËne nenado-
ma spominjati svojega ranega otroπtva, rojstnega kraja in nekoga, ki
jo tam Ëaka. Prijatelj Nemo in njegov oËe Marlin ji obljubita, da ji bo-

sta pomagala najti pot domov v Kalifornijo.
Na poti Dory spozna mnoge nove prijatelje, ki
ji pomagajo skozi nevarnosti... Kartonka ima
ob strani sedem gumbov, na katere otrok pri-
tiska, ko med branjem naletimo na doloËen
znak. S tem sproæi sedem znaËilnih zvokov ozi-
roma melodij. ZvoËne knjige igraje spodbuja-
jo otrokovo pozornost in ga vabijo k bolj osre-
dotoËenem sledenju vsebini. Zaloæba MK. 

KNJIÆNE POLICE Izbor in predstavitev:
mag. Maja »repinπek

KnjiæniËar kosmatinec
KnjiæniËarka, ki bi morala otrokom prebrati zgodbo, zamuja. Otroci
jo iπËejo po vsem otroπkem kotiËku. Nato zagledajo Ëudne sledi. »i-
gave so? Zgodba se priËne z besedami, nato pa se priËne prelivati πe
v ilustracije. Izmed knjig na policah pokukajo vesoljci, kiti in letala.
Pripluje gusarska ladja... Otroci pa zagledajo medveda, ki ravno po-

æira knjige. Prikima jim, da je on novi
knjiæniËar. Prosijo ga, da bi jim prebral
nekaj, Ëesar πe ne poznajo, nekaj res
groznega. In medved zarjove in zatopo-
ta, da otroci drgetaje prosijo πe, πe!...
»arobna slikanica z zelo prikupnimi
ilustracijami bogato spodbuja otroπko
domiπljijo in male bralce vabi k ustvar-
jalnemu branju. Alison Donald, ilustra-
cije Alex Willmore, zaloæba Skrivnost.
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Moj prvi slovar • Gremo
spat • Pri nas doma
Dve prikupni kartonki sta namenjeni otro-
kom od 12. meseca dalje. Spodbujata razvoj
in razumevanje govora in opazovanje, odkri-
vanje ter poimenovanje predmetov. Na dvoj-
nih straneh je velika ilustracija, na kateri sta
bratec in sestrica v razliËnih situacijah, na
primer pri malici, na kahlici, med igro... Ob
robu so πe enkrat narisani po trije predmeti z
velike ilustracije in besede zanje: kahlica, lo-
patka, medvedek... Na veliki ilustraciji je πe
kratka poved, kot - Jan je vse popackal. Be-
sediπËe je skrbno izbrano, da πiri otrokov be-
sedni zaklad, podobe pa mu pomagajo ube-
sediti vsakdanje æivljenje. Zaloæba MK.

Od pike do pike • Od 4 let • Od 6 let
Dve pobarvanki sta prilagojeni otrokovi starosti, njegovemu znanju πtet-
ja oziroma prepoznavanju πtevilk in spretnosti gibov, ki so potrebni za
barvanje. Pri obeh otrok na pobarvanki dokonËa po en lik tako, da po-
veæe oπtevilËene pike. V pobarvanki za manjπe otroke so to πtevilke do
30, za veËje otroke pa do 100. Po-
barvanke so razdeljene po skupi-
nah glede na teæavnostno stopnjo
- pri najlaæjih otrok poveæe πtevil-
ke do 10, nato pa vedno veË. Vsa-
ka pobarvanka ima 128 strani,
teme pa so v pobarvanki za manj-
πe otroke ljubke æivali in otroci, pri
pobarvanki za veËje otroke pa di-
nozavri, princese, avtomobili, æi-
vali... Zaloæba UËila International.

Do konca jezera in naprej
V drugi knjigi iz zbirke knjig o æivljenju koliπËarjev spet sreËamo
deËka Brina. V prvi knjigi je ugnal mogoËnega medveda in tako re-
πil æivljenje pastirju. V drugi knjigi pa spozna »rno, deklico s sosed-
njega koliπËa. Odpravita se na pot v neznano, za temne gore, ki ob-
dajajo domaËe jezero. Sliπala sta, da je za gorami
velika slana voda in nato konec sveta. Kaj pa je
vmes? Domiπljijska zgodba je straπno napeta, va-
njo pa so spretno vpletena realna spoznanja ar-
heoloπke in zgodovinske stroke o prelomnem do-
gajanju ob iztekanju Ëasa kulture koliπË. Zgodba
bo prijetno pritegnila tudi mlade bralce, ki se πe
prebijajo skozi goπËavo besed! Sebastijan Pregelj,
ilustracije Jure Engelsberger, zaloæba Miπ.

Medvedkova knjiænica
©tirje prijatelji, lisiËka, miπka, jeæek in
zajËek, so imeli eno samo knjigo, ki
so jo prebirali vsak veËer. Zelo so si
æeleli, da bi imeli πe kakπno. In neke-
ga dne so zagledali pod grmom Ëa-
robno lepo knjigo! A kaj, ko je v njej
pisalo, da pripada medvedku. S teæ-
kim srcem so se odpravili na naporno
pot, da mu jo vrnejo. Medvedka pa

ni bilo doma. Si predstavljate, kako so prijatelji onemeli, ko so za-
gledali, da ima medvedek polne police knjig? Niso se mogli upreti
skuπnjavi, da jih ne bi priËeli brati... Ta slikanica z imenitnimi meh-
kimi in Ëarobno prikupnimi ilustracijami je ena tistih, ki jih otrok
nosi povsod s seboj, pa πe spi z njimi. Poppy Bishop, ilustracije Ali-

son Edgson, zaloæba UËila International.

Ljubezni dovolj za dva
Nekega dne babica vsa navduπena pokli-
Ëe Marka, Ëeπ da mu bo pokazala Ëudo-
vito preseneËenje. Marko priprhuta, saj
ima njegova babica zanj vedno prijetna
preseneËenja. Ampak tokrat... tokrat sti-
ska v naroËju novo sestriËno, malo Bibi!
Marko se sicer trudi, babici na ljubo, da
bi mu bila sestriËnica vπeË, a kaj, ko
mala zgaga, ki πe prav niËesar ne zna in sploh ni zabavna, zaseda ved-
no veË prostora, ki je nekoË pripadal Marku! Sedaj babica piπkot raz-
lomi na dve polovici, mala gugalnica pa je dovolj velika le za Bibi...
Slikanica z zelo prikupnimi ilustracijami in toplo zgodbo pomaga
premagovati otroπke skrbi, ko se v druæino rodi nov dojenËek. Jane
Chapman, zaloæba UËila International.   

Moj prvi slovar • Na kmetiji
Tretja kartonka iz zbirke Moj prvi slovar je
namenjena otrokom od 18. meseca dalje. Za-
snovana je enako pot prvi dve, ki sta name-
njeni mlajπim otrokom, le da je pri tej slikani-
ci tema (dogajanje na kmetiji) prilagojena iz-
kustvenemu svetu veËjega otroka. Nekoliko
bolj zapletene in bogatejπe s podrobnostmi so
tudi ilustracije in izbrane besede ter stavek, ki pojasnjuje dogajanje na ilu-
straciji. Na primer, ob ilustraciji otrok in perjadi je stavek: Jakob in Pia
pobirata jajca. Izbrane besede ob strani ilustracije so petelin, jajce in ko-
koπ. Slikanica spodbuja razvoj govora, razumevanje sliπanega, razbiranje
konceptov kot so jajce - kokoπ - petelin in opazovanje, odkrivanje ter
poimenovanje predmetov. Zaloæba MK. 

Barvanje po πtevilkah
RdeËa pobarvanka
Rumena pobarvanka
Dve pobarvanki, ki sta primerni za otroke od
petega leta dalje, imata vsaka po 128 strani. Po-
barvanka ima podobe razdeljene na manjπa po-
lja, ki so oπtevilËena. Vsaka πtevilka pomeni do-
loËeno barvo. Strani so razdeljene po skupinah.

V prvi so πtevilke polj do 6, v drugi do
8, do 10 in do 12. Ko otrok iπËe polja
z doloËeno πtevilko, da jih bo pobar-
val, vadi prepoznavanje πtevilk, si ostri
opazovanje in mojstri osredotoËenost
in vztrajnost. Vse to mu bo priπlo prav
v πoli. Prizori na slikah so skriti, dokler
niso pobarvani, a lahko izdam, da so
na njih deËki in deklice, æivali, cvetje...
Zaloæba UËila International.

SploπËeni zajec
Gotovo ste æe kdaj v druæbi otroka zagledali povoæeno æival in ga hitro obr-
nili stran, Ëeπ, ne glej! Ta slikanica situacijo izpelje drugaËe: s subtilno, so-
Ëutno, neæno duhovito zgodbo o smrti in æivljenju, v kateri razmiπlja, kaj
storimo s posmrtnimi ostanki. PriËne se, ko pes in podgana na cesti zagle-

data sploπËenega zajca. Bi mu lahko kako pomagala, saj ne more biti
prav zabavno leæati tam, sredi ceste? Nekam
bi ga premaknila. Toda kam? In kako? Na-
zadnje se pes domisli neËesa res imenitnega,
a prijatelja morata zato garati vso noË... To
je dragocena slikanica, ki vabi v razmiπljanje
o pomembnih temah, hkrati pa tudi tolaæi.
Pomaga celiti rane, ko otrok sam doæivi iz-
gubo. Bárur Oskarsson, zaloæba Zala.



Spoznaj ... na zabaven naËin • pisanje •
πtevilke • oblike • nasprotja
©tirje zvezki vsebujejo zabavne naloge in vaje, s katerimi otrok na zabaven
naËin pridobiva znanje, poveËuje svojo sposobnost osredotoËanja, izbolj-
πuje fino motoriko rok in vadi veπËine, ki so potrebne, da se bo laæe priËel
uËiti pisanja in da bo bolj vzljubil matematiko. Otroci, ki æe zgodaj spoz-
najo temeljne matematiËne koncepte, kot so πtevila, πtetje, πtevilke, oblike
in nasprotja, imajo kasneje veliko manj teæav kot vrstniki. Ko otrok reπu-

je preproste naloge in je pri tem uspeπen, pri-
dobiva samozavest, ki ga spodbuja, da se bo

kasneje laæe lotil 
tudi bolj zaple-
tenih in manj
igrivih nalog.
Zaloæba MK.

©kratek Napakec - 
Zgodbe za pozorno branje
ZaËetni bralci toliko energije vloæijo v razbi-
ranje besed, da teæko pozorno sledijo vsebi-
ni. Ta izvrstna slikanica kratkih, toda jezi-
kovno bogatih pripovedi o πkratku Napak-
cu, ki si æeli postati pisatelj in njegovi prija-
teljici muhi Klari, bo zaËetnikom pomagala
na poti k osredotoËenemu branju. Zgodbi-
ce so zasnovane tako, da otrok prebere
πkratkov sestavek iz velikih tiskanih Ërk. V njem poiπËe napake, ki
jih opazita le muha Klara - in pozoren bralec. Na primer, “mazal si
je kruh na marmelado”. (Napake so oznaËene tudi z barvo tiska.)
Drugi del zgodbe, ki umeπËa πkratkov sestavek v duhovito zgodbi-
co, pa je natisnjen z malimi tiskanimi Ërkami. Damjana Kenda Hus-
su, ilustracije Jure Kralj. Zaloæba Studio Hieroglif.

Nalepke za zgodnje uËenje • Barve • ©tevila
Dve prikupni knjiæici sta namenjeni najmanjπim otro-
kom, ki πele spoznavajo svet, predmete in besede zanje,
pa tudi æe bolj kompleksne pojme, kot so barve in πtevi-
la. Knjiæici spodbujata osredotoËeno opazovanje, razu-
mevanje prebranega besedila naloge, prepoznavanje
barv in πtetje. Poleg tega pa obe knjiæici spodbujata tudi
razvoj otrokovih roËnih spretnosti. Otrok namreË naj-
prej opazuje predmete v slikanici, nato pa reπuje
preproste, sebi primerne in igrive naloge. PoiπËe
ustrezne nalepke in jih sam prilepi na prava me-
sta - kar za malËke ni tako lahko kot za odrasle.
Za vsako pravilno reπeno nalogo si zato sam pri-
lepi zasluæeno nagrado -  zvezdico! Nalepke so
primerne za veËkratno uporabo. Zaloæba MK.

Moj zvezek montessori
Moj zvezek montessori je zbirka nalog, ki je
namenjena otrokom od 3. do 6. leta. Z njimi
spoznava πtevilke, Ërke, oblike, naravo in zem-
ljepis po pedagoπkih naËelih Marie Montesso-
ri. Po naËelih pedagogike montessori se otrok
uËi predvsem tako, da spodbujamo njegove
Ëutne zaznave in mu omogoËimo, da vse preiz-
kusi sam. Zato naloge v zvezku otroka vabijo
k igrivemu, toda samostojnemu odkrivanju pisanja Ërk in
πtevilk, pa tudi branja. Ob tem otrok samostojno raziskuje πe

naravo in svet (zemljepis). Za starπe so ob vsakem poglavju zapisani nasveti, kako
otroka spremljati iz ozadja ob njegovem raziskovanju in pridobivanju novih spret-
nosti in znanj. Marie Kirchner, ilustracije Nicole Maubert, zaloæba MK.

Skrivnostno in Ëudovito vesolje -
stari astronom pripoveduje
Otroku ni lahko odgovoriti na vpraπanja o vesolju, ko
pa to πe sami komaj razumemo. Kajti vesolje je vse - od
ælice juhe do bleπËeËih zvezd na nebu. V tej slikanici na-
mesto otrok spraπuje urednica Anna Alter, odgovarja
pa ji ugledni znanstvenik Hubert Reeves. Oba astrofi-
zika na otrokom prijazen naËin v kratkih in jedrnatih
pogovorih pojasnjujeta, kaj vse je vesolje, kaj je bilo na
zaËetku, kje se rodijo zvezde, kako je na Veneri v pri-
merjavi z Zemljo, zakaj je v vesolju snov, kako je na-

stalo OsonËje, kako se je na Zemlji pojavilo æivljenje... Knjiga je obliko-
vana æivahno, z ilustracijami Églantine Ceulemans, zato je privlaËna in
otrokom laæje berljiva. Zaloæba Celjska Mohorjeva druæba.

Hudo preprosto 
druæinsko ustvarjanje
Ustvarjanje v druæinskem krogu ni le odliËna
zabava, je tudi dejavnost, ki nas poveæe in zbli-
æa, hkrati pa je tudi odliËna priloænost za vzgo-
jo in uËenje. Ta knjiga je izbor 52 predlogov, ki
so jih avtorice Tjaπa Brajdih, Teja PintariË,
Kaja Podræaj in Vesna Vogrin razdelile na πtiri

poglavja po letnih Ëasih. Premiπljeno so predlagale izdelke, za katere
veËino najdemo doma, med odsluæenimi predmeti. Pozimi so to pred-
vsem izdelki za okrasitev doma, darila in voπËilnice, spomladi se vese-
limo prebujajoËe narave in velike noËi... Vsak izdelek je predstavljen z
zelo lepo veliko fotografijo in z navodili po korakih z nazornimi foto-
grafijami (Klemen Brumec). Zaloæba Celjska Mohorjeva druæba.

Moje dejavnosti montessori
Zvezek nalog za otroke od 4. do 7. leta je na-
menjen bogatenju besediπËa in samostojnemu
raziskovanju sveta, ki se ga otrok v tem raz-
vojnem obdobju vse bolj zaveda. Naloge so
zasnovane po naËelih pedagogike montessori.
Spodbujajo otrokovo vedoæeljnost in æeljo po
odkrivanju novega, poveËujejo njegovo
zmoænost osredotoËanja in pridobivanje sa-
mozaupanja. Zvezek nudi ideje in gradivo za

dejavnosti, s katerimi otroka spremljamo (ne pa vodimo!)
na poti do znanja zemljepisa, botanike, æivalskega sveta,
podnebja in zavedanja o Ëasu. Vsebuje slike in kartice za
izrezovanje, sestavljanke, risbe za dopolnjevanje in nalepke.
Eve Herrmann, ilustracije  Roberta Rocchi, zaloæba MK.

Pesem o razbitem nosu
Bart trenira boks, a le zato, ker mama
hoËe, da se bo znal boriti bolje kot ona,
nezaposlena samohranilka, ki se tolaæi s
popivanjem. Toda Bart je æe naπel svojo
pot preæivetja: odloËil se je, da bo prepri-

Ëan optimist ne glede na vse, ker ne bo niË boljπe, Ëe raz-
miπljaπ negativno. Poleg tega pa ima svoj skrivni svet oper-
ne glasbe. Kako dobro poje, sprva nihËe ne ve. ©ele soπol-
ka Ada, ki mu skoraj vsili prijateljstvo, ga opogumi, da se
prijavi na πolsko tekmovanje talentov... NavdihujoËa zgodba govori o
pogumu in o strahu, o porazih in o zmagah, o vrstniπkemu nadlego-
vanju in o podpori, o πportu in o glasbi. Pa o tem, da prav nihËe ni “lu-
zer” in da teæav ni vedno dobro zaklepati vase. Predvsem pa, da se

vedno lahko zgodi nekaj, kar obrne æivljenje
na bolje. Arne Svingen, zaloæba Zala.

KNJIÆNE POLICE Izbor in predstavitev:
mag. Maja »repinπek
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