KNJIÆNE POLICE
Otroci si sveta brez interneta sploh ne predstavljajo - in vendar je minilo komaj 25 let,
odkar lahko vsak posameznik uporablja
svetovni splet, si ogleda vsak koπËek Zemlje in o vsem izve karkoli. Slikanica pripoveduje o razvoju interneta, pojasnjuje njegovo delovanje, tkanje
mreæe, naËin πirjenja ter izmenjave informacij. Opozarja pa tudi
na preobilje informacij in na to, da so ljudje, ki nimajo dostopa do
informacij, veliko na slabπem. Knjigo poæivljajo πtevilne zabavne
ilustracije, Ëasovnica razvoja interneta in na koncu πe besediπËe s
pojasnili manj znanih besed. Anne Rooney, ilustracije Mark Bergin, zaloæba KM© - Hiπa knjig.

Moje prve æivali sestavljanka
V kartonski πkatli je 28 za æensko dlan
velikih kosov sestavljanke, na katerih so
fotografije 23 zelo prikupnih æivali in
besede zanje. Veliki kosi najmanjπim
olajπajo sestavljanje. Ko malËek opazuje, izbira in sestavlja kose, usvaja besede
za æivali (veËji otroci pa tudi æe Ërke) in
hkrati vadi koordinacijo oËesa in rok.
Sestavljanki je priloæen velik plakat z æivalmi, ki prikazuje celotno sestavljanko, in knjiga na 16 straneh. V njej so æivali iz sestavljanke predstavljene πe enkrat, dodane pa so πe druge æivali, na primer πe veË hiπnih
ljubljenËkov in πe veË æivali iz divjine. Sestavljanka je primerna za
malËke od 3. leta dalje. Zaloæba MK.

Moje prve besede sestavljanka

Zelena poπast
Zelena poπast je zavist, bolezen, ki lahko napade kogarkoli, tudi otroke. Otroci je sprva πe
ne prepoznajo in se proti njej tudi ne znajo boriti. Slikanica tenkoËutno pokaæe, kako se zavist prikrade, nato pa soËutno pove nasvet,
kako se sovraænim mislim, ki jih zavist povzroËa, upreti. Nasvet spretno vplete v zgodbo o
deklici Luciji, ki si zelo æeli, da bi uËiteljica
pred vsemi pohvalila njeno risbo. UËiteljica pa
izbere Alenkino! Ker pa je zavist lahko nalezljiva, kmalu zbolita πe oËka in mama. Vse tri boli glava in trebuh, da
so Ëisto zeleni... Zabavne ilustracije Tanje Komadina odliËno podpirajo besedilo Miha Mazzinija. Zaloæba MK.

Sestavljanka za malËke od 3.
leta dalje ima tri dele, spravljene
v kartonski πkatli. Prvi del je sestavljanka iz 28 kosov. Veliki so
za æensko dlan, prikazujejo pa
26 predmetov iz otrokovega
vsakdanjega okolja. Na primer gumijasto raËko, nogavice, stol, avto,
medvedka... Vsakemu je dodana beseda. Najmanjπi bodo usvajali besede, veËji pa æe tudi Ërke. Ob sestavljanju bodo vadili koordinacijo rok in
oËi. Drugi del sestavljanke je plakat, ki prikazuje celotno sestavljanko,
tretji del pa knjiga na 16 straneh, ki predstavlja πe veË predmetov, na primer takπne, ki jih otrok opazi na vrtu ali med igraËami. Zaloæba MK.

Nisem smrklja

Zlata skledica pravljice z vsega sveta

Polona Bukovec je na zaËetku knjige osemletnica, ki si od vsega najbolj æeli, da bi dobila sestrico - saj dva starejπa brata æe ima. V devetih
zgodbah, ki se dogajajo v naslednjih treh letih,
izvemo, kaj se dogaja pri Poloni doma in v πoli, med poËitnicami, med πolskim letom, med
soπolci in prijatelji, na druæinskem izletu...
Vsaka zgodba nosi pomembno sporoËilo. So
zelo zabavne, vËasih pa tudi malo æalostne, saj
se dotaknejo tem, kot so huda bolezen, vrstniπki pritisk, smrt. Kljub temu pa iz njih sijejo
Polonin optimizem in sreËa, da ima toplo, ljubeËo druæino. Nataπa Konc Lorenzutti, imenitne ilustracije Ana Zavadlav, zaloæba MK.

Pri zaloæbi MK je izπla obseæna knjiga z 62
najlepπimi pravljicami z vsega sveta. Zbrala jih je Kristina Brenkova, legendarna
urednica izbranega knjiænega okusa. PravljiËna knjiga je kot vstopnica za pot okoli
sveta, od altajskih gora do avstralskih goπËav, od korejskih obal do havajskega
otroËja. Ponese te v pravljiËno brezËasje,
kjer se je vse zgodilo davno, a se godi tudi
prav zdaj. Pravljice so prevajali najveËji mojstri slovenske besede od
Gitice Jakopin do Janka Modra, od Mihe Matéja do Severina ©alija. »udovite ilustracije so delo AnËke Goπnik Godec. Knjiga je otroπki zaklad, ki bo razveselil tudi marsikaterega odraslega.

Æivali na kmetiji,
ustvarjalna knjiga + plastelin

»udeæni gumb - Zuk, neverjetni izumitelj

Oblikovanje s plastelinom je za otroke zelo pomembna igra, saj spodbuja ustvarjalnost in budi domiπljijo, hkrati pa pospeπuje koordinacijo rok in oËi. Ob svojem izdelku otrok
zaËuti ponos. Velika ustvarjalna knjiga
mu na levih straneh pokaæe, kako korak za korakom naredi pet æivali s kmetije: kravico, konja, raËko, psiËka in kokoπko. Vsaka æival pa ima ob sebi tudi
mladiËke, ki so prikazani na veliki fotografiji na desni strani knjige. Ko ustvari
prvih pet æivali, lahko nekoliko drugaËe, tokrat samostojno, ustvari πe njihove mladiËke. V tretjem koraku pa lahko poustvari πe ozadje ilustracije. Knjigi je dodan plastelin. Zaloæba MK.

Jaka se je med poËitnicami nadvse dolgoËasil, dokler... se ni neke
noËi v sosednjo hiπo, ki je bila æe dolgo naprodaj, nekdo vselil.
»e bi bil Jaka kaj manj æivahen, bister in radoveden ter manj æeljan dogodivπËin, se morda ne bi niË zgodilo, tako pa je æe naslednjo noË zlezel skozi luknjo v ograji in... naletel najprej na elektronskega psa, nato pa πe na njegovega gospodarja, izumitelja Zuka. Zuk izumlja najboljπe na svetu, na primer luËkasprej, ki vse pospravi... Uroπ Hrovat je ustvaril imenitno kombinacijo
duhovite kratke zgodbe in stripovsko
æivahnih, pisanih ilustracij. Knjiga bo
moËno pritegnila tudi zaËetne bralce.
Zaloæba Pipinova knjiga.
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Kviz Zakaj?, kartice + knjiæica odgovorov

To ni papagaj!

V trdi kartonski πkatli je 100 kartic z vpraπanji za igro kviza (za enega, dva
ali veË igralcev) in knjiæica s pojasnilom pravilnega odgovora. Vpraπanja so
primerna za otroke od 4. leta dalje in za odrasle. Vsaka kartica ima vpraπanje, prikupno ilustracijo in tri zabavne odgovore. Na primer, na vpraπanje: Zakaj reËemo, da je nekomu “maËka snedla jezik?”, prvi odgovor pravi, da se Ëlovek rad igra z maËkami, drugi, da govori maËji jezik,
tretji pa, da Ëlovek ves Ëas molËi.
Vpraπanja pokrivajo sedem podroËij, ki zanimajo otroke: æivali, okolje, znanost in odkritja, zanimive
besedne zveze, Zemljo, Ëloveπko
telo in naravo. Zaloæba MK.

Moæ in æena se nekega veËera domislita, da
jima manjka domaËa æival. In kaj na to pravi njuna mala Lina? Komaj pove prvi dve
besedi, starπa æe razpredata naprej. Bi psa?
Ali raje maËka? Lina ne pride do besede, Ëeprav πe veËkrat poskuπa nekaj povedati.
Tako druæina dobi papagaja. Ampak, ojoj!
To bi moral biti govoreËi papagaj, on pa
vztrajno molËi. Le Lina razume, zakaj je
tako. A kako naj pove starπema, ko pa je nikoli ne posluπata? Izvirna in duhovita knjiga bo zabavala otroke, starπe pa tudi rahlo krcnila, da se spomnimo kdaj tudi prisluhniti, ne le govoriti in
zahtevati! Rafik Schami, ilustracije Wolf Erlbruch, zaloæba Zala.

Vreme in letni Ëasi Mali radovedneæ

Kje æivijo æivali Mali radovedneæ

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

Ne bi hotel æiveti
brez interneta!

Izbor in predstavitev:
mag. Maja »repinπek

Slikanica s pomoËjo Ajde in njenega
bratca Bora otrokom razumljivo razloæi
zapleteno temo -vreme in letne Ëase.
Spodbuja jih, da postanejo pozornejπi
opazovalci okolja, da ozavestijo, kaj se
dogaja ob vsakem letnem Ëasu z rastlinami, æivalmi in ljudmi. Pripoveduje s
krajπimi besedili in velikimi, sijoËimi ilustracijami, polnimi podrobnosti, ki
otroke pritegnejo, saj jih lahko poveæejo s svojim doæivljajskem svetom. Tudi oni so æe hodili jeseni po suhem listju, opazili ptice, ki se selijo, poleti pa plavali v morju. Na koncu je πe kratek vodnik za dorasle, ki æelijo otroku povedati πe kaj veË. Alejandro Algarra, ilustracije
Rocio Bonilla, zaloæba MK.

Tudi æivali imajo domovanja, kjer
poËivajo in skrbijo za mladiËe. Njihova domovanja - gnezda, brlogi,
jame, rovi, dupline... so zelo razliËna in odvisna od tega, ali je æival
lovec ali plen, koliko mladiËev
ima, kako æivi... Z Ajdo in njenim
bratcem Borom v tej prikupni slikanici opazujemo æivali v njihovih
domovanjih, krajπe besedilo pa pojasnjuje, zakaj si je æival izbrala
prav tako bivaliπËe. Na koncu je πe kratek vodnik za starπe, da bodo
znali povedati radovednim malËkom πe kaj veË. Slikanico odlikujejo velike, povedne ilustracije, ki imajo veliko zanimivih podrobnosti. Alejandro Algarra, ilustracije Rocio Bonilla, zaloæba MK.

Poπastna varuπka
OËe je na sluæbeni poti, mama pa zadane brezplaËne poËitnice nekje daleË, za
povrh pa πe brezplaËno varuπko, ki bo
medtem pazila na otroke. Sliπi se Ëudovito... le da varuπke ni do zadnjega trenutka. Ko pa se konËno prikaæe na vratih, je Ëisto prava gozdna poπast, kosmata, praπna in godrnjava. Kako je
ostati sam s poπastno varuπko, Ëeprav
se zdi prijazna? Sprva straπljivo. Potem
pa otroci odkrijejo v knjiænici zapraπeno knjigo, pravzaprav star dnevnik, ki pripoveduje o gozdnih poπastih. In najmlajπa nekako razume, kaj poπast godrnja... Toda sami s poπastmi so ostali tudi mnogi drugi otroci. Je za tem kak namen? Tuutikki Tolonen, zaloæba MK.

Abeceda - Spoznaj Ërke
Lesena tabla s pisanimi Ërkami abecede je
namenjena igrivemu spoznavanju Ërk
otrokom razliËnih starosti. Najmlajπi
bodo Ërke spoznavali v igri z njimi, opazovali bodo oblike in jih vstavljali v podlago kot puzzle. Ko bodo to prerasli,
bodo priËeli povezovati obliko Ërke in
glas zanjo. Pri tem jim bo pomagala
sliËica, ki je v vdolbini ploπËe, kamor
poloæi Ërko. Za A je avto, za L je list,
O za opico... Ko bodo to prerasli, bodo opazili na sliËici veliko in malo tiskano Ërko, kmalu pa tudi æe prebrali besedo ob sliËici. Tabla s Ërkami je primerna za otroke od 3. leta dalje. Spravljena je v priroËni prosojni torbici, da se Ërke ne izgubijo. Zaloæba MK.

Misteriji Ginkove ulice

TemaËne skrivnosti Ginkove ulice

Poleg romana o temaËnih skrivnosti Ginkove ulice, ki pripoveduje
o podzemnem labirintu hiπe profesorja ©izlapa, je Uroπ PetroviÊ napisal πe knjigo, v kateri izvemo za skrivnosti
drugih stanovalcev Ginkove ulice. Bistra deklica Marta Smart odkrije 31 skrivnosti ugank, ki zahtevajo dobro opazovanje, logiËno sklepanje, igrivo domiπljijo in iskanje
odgovorov, kjer bi jih drugi spregledali, ker
bi razmiπljali po utrjeni poti. Vsako uganko
je imenitno ilustriral Dejan MandiÊ, v knjigi
pa so tudi Martini namigi, ki pomagajo pri
reπevanju naloge, na koncu pa tudi reπitve natisnjene zrcalno. Napeto branje bo zelo
vπeË bistrim otrokom. Zaloæba MK.

Marta Smart je izjemno bistra deklica iz skrivnostne Ginkove ulice.
NajveËja skrivnost ulice je temaËna skrivnost hiπe profesorja ©izlapa. Kaj se v njej skriva, bo smel odkriti le tisti, ki bo reπil tri ©izlapova vpraπanja, da bo
sploh smel vstopiti v hiπo, to pa ni uspelo πe
nikomur. Marta, ki zna odliËno razmiπljati,
se odloËi, da bo poskusila... Bralec se skupaj z Marto poglobi v skrivnostne uganke
in z njo vred napreduje vedno globlje v temaËne uganke kleti ©izlapove hiπe... Pri tem
so mu v pomoË namigi, na koncu knjige pa
tudi reπitve. Roman Uroπa PetroviÊa bo povsem oËaral bistre otroke. Imenitne ilustracije Dejan MandiÊ, zaloæba MK.
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