Za starπe, uËitelje in mentorje
Posebnost tega izletniπkega vodnika je nabor 16 izletov, ki so dosegljivi tudi druæinam z voziËkom, z malËki, s starejπimi, z
nekom, ki teæko hodi ali je gibalno oviran.
Janez Medveπek, slikar in fotograf, je za
cilj izletov izbral - pot. Na vsakem izletu
naniza doæivetja na poti: prelepe poglede
na pokrajino, zanimive stranske ceste,
znaËilne stare stavbe, spomenike, cerkve in samotne kapelice, otroπka
igriπËa, jezerca, posebna drevesa... Na vsakem izletu predlaga tudi kaj
domaËega za pod zob. VeËino poti opravimo z avtomobilom, marsikje pa je za povrh dodan πe predlog za kratko peπpot. Celjska Mohorjeva druæba.

MoËno me objemi

Aki je deklica, ki je æivela sredi sedanjega evropskega prostora pred pet tisoË leti. Nekega dne njen oËe, ki veliko ve o zvezdah, vremenu, rastlinah
in æivalih, hudo zboli. Ker bo brez njegovega znanja skupnost teæko preæivela, modra zdravilka prosi Aki, naj se s pomoËjo Ëarobne brnivke odpravi na pot skozi Ëas po Ëarobna glasbila... Slikanica otrokom primerno, privlaËno in napeto pripoveduje zgodbo, v katero je spretno
vpleteno arheoloπko znanje. MogoËe jo je brati samostojno, ob obisku
razstave Arheomuzika v NMS pa bodo otroci zgodbo lahko πe podoæiveli! Raquel Jiménez, Cajsa S. Lund, ilustracije Raquel Aparicio, zaloæba Musik y Syd za EMAP.

Mali plac

V Sloveniji se razveæe veË kot Ëetrtina zakonskih
zvez, v povpreËju po 14 letih. Ko zaËnemo zvezo, Ëesa takega gotovo nihËe ne priËakuje. Zato
si æelim, da bi to knjigo dr. Sue Johnson, partnerske terapevtke, prebrali prej, preden se odnos zaËne krhati ali takoj, ko se pojavijo teæave.
Johnsonova velja za zaËetnico ene najuspeπnejπih terapij za pare (EFT), usmerjenih v Ëustva.
OsredotoËa se na negativna vedenja pri partnerju, ki so v resnici kljuË do izboljπanja, Ëe jih znamo prav razumeti, in se nanje prav odzvati. Po tej terapiji 75% parov
izstopi iz zaËaranega kroga prepirov, 90% pa jih pravi, da se je njihov
odnos izboljπal. Zaloæba Primus.

Mali plac je majhno πotno barje pri Bevkah na Ljubljanskem barju, eno zadnjih v
juæni Evropi. Pojdite ga pogledat skupaj z
otroki, ker je kraj res Ëaroben in poln naravnih zanimivosti, o katerih pripoveduje
slikanica Uroπa Grilca. V pravljiËno dogajanje o tem, kako so zlobni πkrati prenarobili Mali plac, da iz njega beæijo
gozdni prebivalci, je spretno vpletel znaËilnosti Malega placa: moËvirno jezerce, visoka drevesa, ki s kroπnjami mraËijo nebo, moËvirske æelve sklednice, rastiπËa mesojede rosike,
πotnega mahu, rumene perunike in rogoze.... Slikanico je imenitno ilustriral Gorazd Vahen. Zaloæba ©krateljc in zavod Ivana Cankarja.

Alica v nori deæeli

Velika knjiga o πoli jahanja

Alica je stara dvanajst let, a ker æe ima diplome treh fakultet, je sedaj svobodna raziskovalka. Bistra deklica je neËakinja
svetovno slavnega profesorja SkoËirja,
avtorja knjige Kako reπiti gospodarske
probleme sveta z enim samim zamahom.
Njuna skupna pustolovπËina se zaËne, ko
se nenadejano sreËata pri enem izmed
Triglavskih jezer, kjer je skrivni prehod v
druge svetove. Toda namesto da bi pristala na Trinidadu in Tobagu, se znajdeta na obali Poterunije. Odπtekano, subverzivno ekoloπko nonsens straπljivko, ob kateri se tudi nasmejiπ, je Evald Flisar napisal v posodobljeni maniri Lewisa Carrola.
Zaloæba KUD Sodobnost International.

Se bodo otroci to poletje priËeli uËiti jahanja ali pa se æe uËijo, pa bi
radi znali πe veË? Veliki priroËnik z nasveti olimpijske zmagovalke Ingrid Klimke in njene hËerke Grete
marsikaj pojasni zelo nazorno - od
razbiranja konjevega vedenja do
pravilnega ravnanja mladega jahaËa, saj je za uspeπno jahanje potrebno oboje. PriroËnik ima tri poglavja,
ki govorijo o ravnanju s konjem in
njegovi negi, o delu s konjem na tleh
in o uËenju jahanja. ©tevilne fotografije pojasnjujejo tehtna kratka besedila, v okvirËkih pa so nasveti za
TTouch masaæe in dotike ter razliËni
nasveti za bodoËe πepetalce konjem.
Ute Ochsenbauer, zaloæba Narava.

Vpraπanja iz kopalnice
Lulanje, kakanje, πËetkanje zob, umivanje las, kopanje, prhanje... so
teme izvirne slikanice, ki o sodobnih higienskih navadah spregovori
zanimivo, slikovito in πaljivo, toda tudi pouËno. Prikaæe, na primer,
kako so opravljali potrebo pred izumom sodobnega straniπËa, kako in
kdaj so se imeli navado kopati od antiËnih Ëasov dalje in kako so reπili teæavo z umivanjem las v baroku. Med zanimivosti pa so potaknjene pouËne
teme, na primer, kako si pravilno umijemo roke, kako uporabimo straniπËe,
da bo obisk prijeten tudi za tiste, ki pridejo za nami in kaj zahteva bonton na
bazenu. Krystyna Lipka Sztarbatto,
zaloæba KUD Sodobnost International

To ni knjiga
Keri Smith, avtorica dnevnika UniËi ta dnevnik, je ustvarila novo delo,
ki ga ni lahko opisati. Videti je kot knjiga in v njej so besedila, fotografije in ilustracije, a tudi veliko praznin, ki jih zapolni lastnik te “neknjige”. Je kombinacija knjige, dnevnika, delovnega zvezka, πtevilnih predlogov za preæivljanje prostega Ëasa, ustvarjalnih predlogov,
modrih misli in predlogov za kratke dejavnosti, ki pa so hkrati kot zen zgodbe, kakrπne te
navdihnejo za nekaj Ëisto nepriËakovanega.
Kot nalaπË je za poËitniπke dni za otroke in
odrasle ali pa za darilo tistim, ki imajo radi
kaj izvirnega, drugaËnega, nenavadnega. Zaloæba KUD Sodobnost International.

Vadba za moægane - knjiga ugank
Zapletene uganke • Trdi orehi za bistre glave

Ob πestdesetletnici slikanice
Muca Copatarica je zaloæba
Mladinska knjiga izdala igro
Spomin z liki iz knjiænih ilustracij, ki jih je narisala AnËka
Goπnik Godec, nastali pa so v
sodelovanju z avtorico besedila, pisateljico Elo Peroci. V πkatli je 24 parov odebeljenih kartonskih
kartic, primernih æe za mlajπe otroke, ki πe nimajo posebno spretnih
prstov. Na karticah so najlepπi prizori iz klasiËne slikanice, ki je lepπala otroπtvo πtevilnih generacij. Igra spomina pa je primerna tudi æe za
zelo majhnega otroka, Ëe jo priredimo tako, da otrok iπËe par na karticah, ko imajo slike obrnjene na pravo stran ali da poiπËe vzporednico slike na kartici πe v slikanici.

Aki in Ëarobna brnivka

Izbor in predstavitev: mag. Maja »repinπek. Objava je po izboru uredniπtva in ni naroËena ali plaËana. Za zaloænike je naËin sodelovanja opisan na www.mojmalcek.si

Potepi so Sloveniji

Spomin
Muca Copatarica

Mednarodno druπtvo Mensa, ki zdruæuje najbistrejπe ljudi z IQ viπjim
od 148 toËk, pripravlja knjiæice z raznovrstnimi
πtevilskimi, besednimi in logiËnimi nalogami,
ugankami in miselnimi orehi za otroke. Nalog je
84, teæavnost nalog pa se stopnjuje na treh stopnjah. Prvo bi reπili otroci s super moægani, starejπi od sedem let. Druga je namenjena otrokom z
“mega umom”, tretja pa “ultra genijem”. Na
zadnji stopnji so naloge s πtevili do 100 in naloge, ki vkljuËujejo mnoæenje ter precej dobro prostorsko predstavo. Gareth Moore, zaloæba MK.

Jaz, Elvis Riboldi,
in kitajska restavracija
Elvis Riboldi je hiperaktiven fant, ki ima vedno veliko idej (ne, niso vse dobre) in se mu vedno
kaj norega zgodi (ne, ni vedno za vse kriv). V
drugi knjigi - striporomanu izvemo, kako je
bilo, ko so v mestu odprli novo kitajsko restavracijo. Suntee, neËak kitajskih lastnikov je
postal Elvisov soπolec. Suntee je mojster borilnih veπËin, igra na klavir in pa πe tako Ëeden
je, da je vπeË Emi - tisti soπolki, ki bi ji bil rad
vπeË Elvis... Zabavna knjiga dogodivπËin, ki
æe kar hiperaktivno drvijo druga za drugo,
skriva v sebi razmisleke o medosebnih odnosih, o strpnosti in o vsakdanjih moralnih
vpraπanjih. Bono Bidari, zaloæba KUD Sodobnost International.

O slonËici, ki bi rada zaspala
Slikanica vam bo pomagala, da otroka sprostite in uspavate z vsebino zgodbe in z naËinom branja, saj so v zgodbo vpletena navodila za odraslega, ki glasno bere. Nekatere besede so zapisane v krepkem tisku. Te preberete
poudarjeno. Druge besede so v poπevnem tisku - te berete poËasi in umirjeno. Na doloËenih mestih je oznaka, da vstavite otrokovo
ime, drugje pa mesto, kjer na πiroko zazehate.
Sugestivna vsebina, sugestivno branje, predlagani ritem glasu in zehanja otroka sprostijo in hipnotiËno zazibajo v sen. SËasoma pa ga tudi
nauËijo, da zmore v sen zdrsniti samostojno. Carl Johan Forssén Ehrlin, ilustracije Sydney Hanson, zaloæba MK.

Igraje se uËimo
Æivalski prijatelji 4-6 in 5-7

Ne bi hotel æiveti
brez plastike!

Pri zaloæbi MK so izdali πtiri zvezke zabavnih nalog za otroke dveh starostnih skupin:
od 4 do 6 let in od 5 do 7 let. Ob nakupu je
pomembno, da otroku izberemo ravno pravo teæavnostno stopnjo, saj v tem razvojnem
obdobju otroci doæivljajo zelo hiter razvoj
zmoænosti opazovanja, razvrπËanja, πtetja,
logiËnega sklepanja, pas tudi zmoænosti
osredotoËanja, vztrajnosti in motoriËnih
spretnosti. V zvezkih so zabavne naloge za
preganjanje dolgËasa ali pa za pripravo na
πolsko delo. Lahko pa so tudi dodatne vaje
za tiste, ki so æe v πoli.

Plastika nas obdaja na vsakem
koraku, od zobne πËetke do telefona in delov avtomobilov.
MarsiËesa brez plastiËnih delov ne bi bilo mogoËe narediti.
Knjiga pripoveduje, kako so
æiveli pred izumom plastike,
kdo je izumil prve vrste plastike, kako so iz njih naredili prve filme, nakit in igraËe. Pojasni razmah naslednjih
izumov, ki so pripeljali do uporabnejπih vrst plastike, in
prikaæe razπirjenje novega materiala na vsa podroËja
æivljenja. Na koncu pa spregovori tudi o ekoloπkih vidikih plastike, o prihodnjem razvoju bioplastike in plastik s posebnimi lastnostmi. Ian Graham, ilustracije David Antram, zaloæba KM© - Hiπa knjig.

Angleπko-slovenski
slikovni besednjak +
elektronski svinËnik

JeËmen • Barley

Angleπko slovenski slikovni besednjak je namenjen igrivemu
zaËetnemu uËenju angleπËine s pomoËjo uËitelja ali starπev. Velike prikupne ilustracije prikazujejo prizoriπËa in predmete, ki so otroku dobro znani: dom, kuhinjo, hrano, otroπko sobo, oblaËila, vrt, telo, druæino, rojstnodnevno zabavo... Na glavni ilustraciji so zapisane besede v obeh jezikih, ob
robu pa πe za posamezne izbrane predmete.
Ko otrok usvoji angleπke besede, s pomoËjo
elektronskega svinËnika v igri utrjuje svoje
znanje, saj mu svinËnik javlja, ali je naπel
pravi odgovor na vpraπanja, kot je: Kateri
predmeti v kopalnici so potrebni za prhanje? Zaloæba MK.

Slovensko angleπka knjiga
je posveËena jeËmenu, eni najstarejπih
poljπËin, ki tradicionalno slovensko kuhinjo bogati z vrsto jedi. Sodobna zdrava
prehrana jeËmen in jeËmenove jedi odkriva na novo - njegove izjemne lastnosti in
polne okuse. Knjiga predstavlja πtevilne
slastno diπeËe recepte. Izmed strani zadiπijo jeËmenovi æganci s krompirjem, kremna
jeËmenova juho z buËo hokaido in kostanji, buËkino jeËmenovi burgerji, jeËmenovi sirovi πtrukeljËki, mini pite, Ëaj, kava... Vsi recepti so dvojeziËni in pospremljeni s fotografijo, da se pocedijo sline! Blanka Vombergar, Ivan Kreft, Marija Horvat, Stanko Vorih, zaloæba KmeËki glas
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