— Za starπe, uËitelje in mentorje —
Vzgoja po dansko

101 najvplivnejπa oseba,
ki ni nikoli æivela

Slikovni atlas sveta
Atlas, zabavno in interaktivno raziskovanje naπega planeta, z vizualnimi informacijami otrokom olajπa razumevanje in pomaga pri pomnjenju podatkov. Glavni del je 13 pisanih zemljevidov celin, na katerih so vrisani oceani,
reke, gorovja, niæavja... in oznaËene
dræave ter velika mesta. Dodane so
znaËilnosti, kot so æivali, pridelki in izdelki ter kulturne znaËilnosti posameznih deæel. V drugem delu atlasa pa je
æep, v katerem so potni list, πest razglednic in veË kot 250 nalepk. Otrok sam izpolni potni list z vpraπalniki o celinah, razglednice dopiπe in poπlje domov, nalepke pa prilepi
na strani v knjigi. Jenny Slater, zaloæba MK.

Eve Herrmann v novi knjigi razloæi bistvo pedagogike montessori in
predlaga 100 dejavnosti, s katerimi otroku omogoËimo, da sam odkriva, raziskuje, poizkuπa in skuπa razumeti svet. Dejavnosti so preproste, primerne za otroke od 18. meseca dalje, a so
premiπljeno sestavljene tako, da ustrezajo njegovim trenutnim razvojnim potrebam. Otroku uredimo primerno umirjeno okolje, mu ponudimo uËno gradivo
in mu damo priloænost uporabljati roke
ter vse Ëute, da sam kaj naredi. To prebuja njegovo notranjo zbranost in mu
pomaga, da se nauËi skrbeti zase in svoje okolje. Zaloæba MK.

Hygge • Danska umetnost
sreËnega æivljenja

Moægani
Osupljiva knjiga otrokom in
mladim razloæi sestavo in delovanje moæganov s pomoËjo
Ëudovitih fotografij, pojasnjevalnih skic, rentgenskih posnetkov... in besedila, ki je
razdeljeno na krajπe, laæe razumljive odstavke. Ko pa si
na pametno mobilno napravo
naloæiπ brezplaËno aplikacijo, πe dodatno oæivi. Na osmih mestih iz
knjige izstopijo Ëudovite interaktivne dogodivπËine. S to knjigo vstopimo v moægane in jih opazujemo med delovanjem, zaznavanjem,
Ëustvovanjem, spominjanjem, gibanjem, med stresom, sproπËanjem,
spanjem... Jack Challoner, Tehniπka zaloæba Slovenije.

Hygge je danska beseda, ki je ni lahko ujeti. Je obËutek pripadnosti in topline, udobja, domaËnosti, bliæine soljudem, pa tudi
zadovoljen obËutek samosti. Lahko je sedenje ob sveËi v krogu najljubπih ali skodelica
kave v najljubπem naslonjaËu. Knjiga ne
ponuja le recepta za sreËo, ampak predvsem razmislek o sebi, o naπem æivljenju, o
tistem, kar æelimo dati partnerju in otrokom. Pomaga vam odkriti, kaj vse bi vas
osreËilo. Poglavja v njej so: Pripadnost, Zavetje, Zadovoljstvo, udobje, tolaæba, Dobro poËutje, Preprostost in Praznovanje. Louisa Thomsen Brits, fotografije Susan Bell, zaloæba MK.

Kaj se komu sanja

Slovenija • Pobarvanka z nalogami

ObËudovalci Polonce KovaË, pozor! Pri zaloæbi MK je izπla resniËno
debela knjiga - 408 strani - v kateri je izbor njenih pravljic in zgodb, ki
so v samostojnih knjiænih izdajah izhajale od leta 1975 dalje. Tu so Zverinice z
VeËne poti, Urπke so brez napake, Jakec
in stric hladilnik, Andrejev ni nikoli preveË, PalËki na Smovskem griËu, Teæave in
sporoËila psiËka Pafija, ZeliπËa male Ëarovnice, ©pelce, Hrabroslav Preplaπeni...
Knjiæni junaki, ki so marsikomu bogatili
otroπtvo. Izbrana poglavja krasijo izvirne
ilustracije devetih najboljπih slovenskih
ilustratorjev, celotno knjiga pa bogati
spremna beseda Marijane Kobe.

Avtor delovnega zvezka z igrivimi nalogami sta dr. Ranko RajoviÊ in
Milivoj StankoviË, znana po delovanju v MENSI (za nadarjene otroke) in programu NTC, ki je namenjen
spodbujanju otrok k razmiπljanju, analiziranju in povezovanju znanja. Tema
pobarvanke z nalogami je spoznavanje
Slovenije, njenih krajev, pokrajin, gospodarstva, znaËilnosti in posebnosti.
Otrok reπuje labirinte, povezuje toËke,
na zemljevidi obkroæi izbrane kraje,
pobarva obËinski grb... Primerna je za
otroke tik pred vstopom v πolo in za
prvo triado O©. Ilustracije Adriano JaneæiË, zaloæba MK.
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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

Ob 100 letnici prve izdaje Martina Krpana so
pri zaloæbi MK pripravili prelepo izdajo z izvirnimi ilustracijami Hinka Smrekarja, spravljeno v darilni kartonski πkatli. Ste vedeli, da
Martin Krpan velja za prvo slovensko slikanico? Fran Levstik jo je sicer napisal kot
spodbudo samozavesti slovenskega kmeËkega Ëloveka, ki je morda kmetavzast, a je moder, moËan, bister, nepodkupljiv in temeljno poπten, Ëetudi je kontrabantar, potem pa je zgodba ponarodela. Marsikdo πe vedno citira soËne, klene, nabruπene besede, ki jih imenitno dopolnjujejo satiriËne ilustracije Hinka Smrekarja. To je izdaja za sladokusce!

100 dejavnosti za spodbujanje razvoja
pri malËkih po metodi montessori

Iz sklede lahko jemo na fino pogrnjeni mizi
ali na pikniku, z ælico ali vilicami. Napolnimo jo lahko s hladno juho, vroËo mineπtro,
riæoto, testeninami, zelenjavo, sezonsko solato, mleËnim posladkom ali razkoπno Ëokoladno sladico. Pomembno je le, da so sestavine sveæe, sezonske in domaËe, pravi
Saπa DrobniË ©krjanc v novi kuharici. Pa
kakπni! Iz nje zadiπi po kostanjevi juhi s pastinakom, kolaËkih s suhimi slivami in leπnikih, zajËji obari s cikorijo, kumariËni solati z breskvijo in pehtranom... NavduπujoËi recepti so urejeni po sezonah, s prefinjeno preprostostjo pa bodo navduπili tudi sladokusce! Zaloæba KmeËki glas.

V legendah in mitih, v knjiæevnosti, v filmih
in na televiziji, od praËasa do sodobnosti, so
osebnosti, o katerih vemo “vse”, pa vendar
nikoli niso æiveli. Znane so nam podrobnosti iz Odisejevega æivljenja, vemo, da se je
King Kong zaljubil, kdo je bil najboljπi prijatelj Sherlocka Holmesa, s kom je spal James Bond... Knjiga predstavi 101 lik, ki je
najbolj vplival na druæbo, naπe vedenje in
zgodovino. Predstavi izvor lika, glavne znaËilnosti, njegov vpliv in genezo. Brati jo je mogoËe po kosih, celotna
enciklopedija pa je zabaven in domiseln socioloπki prikaz druæbe. A.
Lazar, D. Karlan, J. Salter, Tehniπka zaloæba Slovenije.

Martin Krpan, darilna izdaja

Starπi postanemo z doloËenimi prepriËanji prednastavitvami. Vsa niso najboljπa in ker
skrbni starπi neprestano iπËemo boljπa, je
vredno spoznati, kako vzgajajo drugi. Jessica Joelle Alexander in Iben Dissing Sandahl razËlenjujeta danski model (in ga primerjata z ameriπkim). Predlagata danski
“hygge” (stanje duha), koncept 6 P-jev: prosto igro, pristnost, preokvirjanje, poglobljeno empatijo, proË z ultimati
in povezanost. Prvi korak pa je samozavedanje in sklepanje zavestnih
kompromisov. In zakaj je danska metoda boljπa? Ker Danci veljajo za
ene najsreËnejπih ljudi. Ta cilj pa je vreden truda! Zaloæba MK.

Jedi iz sklede

Sladice z zeliπËi
Z zeliπËi lahko naredimo imenitne
slaπËice, ki so Ëisto nekaj posebnega, novega in sveæega, za povrh pa
so zeliπËa πe zdravilna! Bi poskusili
kamiliËni sladoled, melisino pogaËo
s kozjo skuto in jabolËnimi krhlji,
metin æele v Ëokoladnih posodicah,
metino potico brez jajc, piπkote z
vrtnicami, lovorjev sirup v palaËinkah, lipo v sladkem maslu na vafljih, sivkino peËeno kremo, Ërno deteljo v cmokih...? Mirjam Grilc je
znana zeliπËarka, zato je ob receptih dodala opombe o vplivu zeliπËa
na zdravje in poËutje, knjigo pa je z izredno lepimi fotografijami
opremila Eva Legiπa. Zaloæba KmeËki glas.

Mandale na kamnih
Risanje mandal je globoko sproπËujoËe, hkrati pa njihova lepota Ëloveka
povsem prevzame. Natasha Alexander pojasnjuje, da tedaj vse potihne in
da v nas vstopi univerzum. V tej knjigi prikazuje 50 Ëudovitih mandal, ki
so naslikane na kamne. Predstavi
orodja in barve (vse imate æe doma ali
pa dokupite v najbliæji knjigarni), nato
pa izdelavo po korakih, s fotografijo
in besedilom. Pri vsaki mandali je oznaËena teæavnost, priporoËljiva velikost kamna in izbor barv. Predlaga πe variacije osnovne mandale in razloæi vpliv doloËene mandale. Ustvarjalna knjiga je lahko tudi lepo darilo! Zaloæba BP.

Vezenje
Starodavna, skoraj pozabljena umetnost vezenja, se vraËa med sodobne
ustvarjalne veπËine. PriroËnik za vse,
od zaËetnikov dalje, najprej nazorno
prikaæe 50 vbodov, nato pa 30 prelepih sodobnih vezenih izdelkov po vzoru ljudskih vezenin. Ne, ni treba takoj
znati vseh vbodov - pri vsakem izdelku je oznaËeno, katere boste uporabili. Izdelki so na zaËetku preprosti, na
primer zapestnica, blazinica za igle,
nato pa vedno veËji, na primer ljubki
vezeni dodatki na otroπkih oblaËilih, punËka, blazina, torbica... Navdihnila jih je skandinavska estetika, za vse pa so podane sheme, ilustracije in fotografije. Zaloæba MK.

Slastne superjedi za
dojenËke in malËke
Kar otrok zauæije od spoËetja do 2.
leta, vpliva na njegovo zdravje do konca æivljenja, pravita Shazi Visram in
Cricket Azima. Zato so v uvodnem
delu kuharice nasveti za izbor najboljπe
hrane, sledijo pa recepti, razporejeni
glede na otrokovo starost od 4+ mesecev do prvih pravih obrokov. Vsak recept ima vrh strani oznako, ali je brez
jajc, glutena, oreπËkov in mleka. In recepti? Iz tradicionalnih sestavin ustvarjajo nove okuse. Recimo, sadna kaπica s πpinaËo in Ëija semeni, kaπica iz banane in avokada, kaπica iz jabolk, belega fiæola in suhih sliv,
puranja nabodalca z melonami in sirom... Njami! Zaloæba MK.

Utrdba z devetimi stolpi
V Ëudovitem, poetiËnem in tenkoËutnem romanu Qais Akbar Omar
pripoveduje o svojem otroπtvu v Afganistanu, o sorodnikih, o gluhonemem dekletu, ki ga je nauËilo tkati Ëarobne preproge, v katere so
vpleteni spomini. SreËa se konËa z
vojno, z begom v bliænjo trdnjavo,
nato tudi iz domovine - na vrat na
nos. Zgodbo pripoveduje v “drugem æivljenju” na Nizozemskem,
kjer ima svojo malo delavnico preprog, a po domovini πe vedno hrepeni. VeËplastna resniËna zgodba je
bogato prepletena z barvami in vonjavami, s poezijo in ljudskimi pripovedkami Afganistana. Zaloæba
UËila International.

Energija na polno
NavduπujoËa kuharica Elise Museles predstavlja 200 receptov za slastno zdravo hrano, ki daje zagon od jutra do veËera, doma, pri πportu
ali v sluæbi: za sokove, smutije, energijske ploπËice, juhe, tople napitke, mafine,
marmelade... Na primer recept za Ëokoladno granolo z mandljevim maslom,
smutije s Ëija semeni, limonine makove
mafine z malinami, pomako iz rdeËe
pese in belega fiæola, energijske kroglice... Izbrana je hrana, ki obnavlja miπice
in krepi zdravje kosti, prepreËuje vnetja
in izboljπa razpoloæenje. V receptu je oznaËeno, ali energijo sproπËa hitro ali poËasi, kakπna je hranilna vrednost in
kako vpliva na Ëloveka. Zaloæba MK.
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