— Za starπe, uËitelje in mentorje —
»e vaπ osnovnoπolec æe od nekdaj odpira pokrove, da bi videl, kako delujejo razliËne naprave, vi pa ste prepriËani, da bi lahko razumel marsikaj, ko bi mu primerno razloæili,
vsekakor vzemite v roke to knjigo. Z njeno
pomoËjo bo razumel naËela, ki vodijo delovanje strojev, mehaniko, fizikalna naËela, elektroniko, valovanje svetlobe, delovanje naprav in naravnih pojavov...
Knjiga jih predstavi izvirno in duhovito. Poveæe, na primer, delovanja
zadrge in pluga; zavore pri kolesu in koncertnega klavirja; hidroelektrarne in zobozdravniπkega svedra... Razlaga je podprta s πtevilnimi
privlaËnimi ilustracijami. David Macaulay. Neil Ardley, zaloæba MK.

Znanost na malo drugaËen naËin

Ko odnosi postanejo druæina
Ko postanemo partnerji in osnujemo druæino,
pridemo v odnos vsak s svojo druæinsko prtljago, ki v marsiËem oblikuje naπe odnose. Saπa Poljak Lukek, specialistka zakonske in druæinske terapije ter psihoterapevtka po modelu
relacijske druæinske terapije, v tem izjemno zanimivem pregledu razvojnih faz druæine predstavi druæino s teoretiËnimi izhodiπËi, ki segajo v samo jedro veËplastnosti in zapletenosti druæinskega razvoja. Knjiga, znanstvena monografija, je namenjena poglobljenim laiËnim bralcem in strokovni javnosti, saj integrira sodobne znanstvene teorije o
druæini in kliniËno prakso. Zaloæba Celjska Mohorjeva druæba.

Prebujena druæina

PriroËnik razloæi vse, kar je znanost do sedaj spoznala o vesolju, tudi
osupljive nove teorije. Govori o razπirjajoËem se vesolju, mnogoterem
vesolju, o kvazarjih, o temni snovi in Ërnih
luknjah, o gravitacijskem leËenju... »e se
ne bi strinjali, da vesolje πe skriva veliko
skrivnosti (in videli, da je priroËnik izπel pri
ugledni zaloæbi MK), bi pomislili, da govori o znanstveni fantastiki. Jasne in privlaËne razlage dopolnjuje odliËno slikovno gradivo, fotografije, simulacije in ilustracije.
To je priroËnik za osnovnoπolce, ki bi radi
vedeli veË, in za odrasle, ki æelijo svojo razlago narediti πe bolj zanimivo in nazorno.
Ben Gilliland, Jack Challoner.

Dr. Shefali Tsabary, izredno uspeπna ameriπka avtorica indijskih korenin, je pri nas
najbolj znana po reku, da otroci ne potrebujejo popravljanja, saj niso pokvarjeni.
Izhaja iz starodavne indijske tradicije, ki
modro ugotavlja, da imamo mnogo utvar
tudi v zvezi s starπevstvom. Skozi obseæen
priroËnik starπe vodi po poti notranjega
prebujenja, ko se zavemo, kdo smo, in najdemo svojo pristnost. To nam omogoËa,
da se poveæemo z otrokom, ki je pristen æe
rojen. Tako ustvarimo skupen prostor, v katerem se odnosi moËno
izboljπajo, osmislijo in napolnijo. Prijetna, bralcu prijazna knjiga je
vredna temeljnega razmisleka! Zaloæba UËila International.

50 abstraktnih izumov

Knjiga, ki ti bo konËno
povedala vse o puncah in fantih

Izumi niso le praktiËni, na primer, likalnik. Temeljni so abstraktni izumi, ki nam pomagajo
razumeti vsakdanji svet. Filozofinja dr. Tina
Bilban jih je izbrala 50: bistvo, resnica, fenomen, vzrok, nakljuËje, identiteta, Ëas, prostor,
sila, energija, niË, mnoæica, neskonËnost, æivljenje, smrt... Vsakega od njih je pojasnila na
nekaj straneh, z duhovitimi ilustracijami pa
jih je dopolnil Ivan Mitrevski, filozof in ilustrator. Razlage so zanimive, bralcu prijazne,
razumljive æe osnovnoπolcu, toda tudi odrasli bo marsikaj prebral dvakrat ali trikrat, se ustavil in premiπljal. Na koncu je seznam predlogov
za dodatno branje. Knjiga je lahko odliËno darilo! Zaloæba Miπ.

Otroπke igre na Slovenskem od A do Æ
Ta knjiga bi morala stati na polici vsakega doma, vrtca in πole ter
povsod drugod, kjer so otroci, saj je v njej zbrana dragocena dediπËina otroπkih iger, ki smo jih v Ëasu, ko nas zabavajo ekrani,
otroci pa se ne igrajo veË na ulici in
na poti iz πole, vsi skupaj æe skoraj
pozabili. Mag. Igor Cvetko jih je
zbral 122. Nekatere so iz etnoloπkega gradiva, druge avtorske,
odkrite na terenu in v arhivih,
marsikdaj po koπËkih. Knjiga je
urejena za praktiËno rabo, z navodili za tistega, ki bo igro vodil
oziroma predstavil otrokom.
Razveselila bo tudi odrasle, ki
se igre πe komaj spomnijo iz svojega otroπtva. Zaloæba Celjska
Mohorjeva druæba.

Æe na drugi strani izvemo, da je avtorico odpeljala policija, Ëeπ da
v naslovu ni govorila resnice, ker o drugem spolu vsega paË ne moreπ povedati. Kljub temu pa duhovita knjiga (premiπljeno) naËeËkanih stripkov in domislic pove zelo veliko.
Govori obema spoloma hkrati in vzporedno. Pri tem otrokom razkrije πe veliko
veË o njih samih kot o drugem, jih pomiri in spodbudi, da laæe sprejmejo sebe in
svoje odraπËajoËe telo in duha, da se
vzljubijo in cenijo. Ko pa poπkiliπ, kaj se
dogaja drugemu spolu, vidiπ, da je pravzaprav enako, Ëeprav drugaËe. Knjiga
Françoize Boucher je odprta, strpna,
pouËna in zelo zabavna. Zaloæba MK.

Knjiga, ki ti bo konËno
razloæila vse o tvojih starπih
Tole knjiæico morate prebrati, potem pa, ehm, pozabiti na mestu,
kjer jo bo odkril prednajstnik, ki ni veË prepriËan, da ga imate res
najnajraje na svetu, ker ste se zadnje Ëase spremenili v teæake, ki hoËejo, da pospravi svoje
smrdljive nogavice (od prejπnjega tedna). Knjiga je oblikovana kot naËeËkan zvezËiË odbitega in malo lenega striparja, ampak to naj vas
ne zavede, ker z obliko pritegne mlade bralce,
da se poglobijo v vsebino. Temeljno sporoËilo
knjige pa je: starπi te imajo radi. Popolni starπi
ne obstajajo. »e jih hoËeπ bolje razumeti, se z
njimi vsak dan malo pogovarjaj. Povej kaj o
sebi... Françoize Boucher, zaloæba MK.

Znanstveni poskusi
za otroke

Ob 70-letnici revije PastirËek je izπel 3. PastirËkov oder, v katerem je pet prizorËkov “za
vse priloænosti”. To so otroπki dramski teksti
LuËke SusiË (Marije Peterlin), profesorice slovenπËine, ki je pripravila neπteto boæiËnic,
proslav in prireditev ter napisala lepo πtevilo
igric od preprostih do zahtevnih, tudi celoveËernih. Prizori so kratke igre za otroπke skupine in imajo od 6 do 24 vlog. Namenjeni so
praznovanju Miklavæa, boæiËa, materinskega
dne, bralne znaËke in “kadarkoli”. Skupna
jim je premiπljena uravnoteæenost vlog, humorna nota, prikupne rime
in moËno pozitivno sporoËilo. Zaloæba
Zadruga Goriπka Mohorjeva.
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

Kako kaj deluje zdaj

Mali gledaliπki vrtiljak

Nick Arnold je cenjen avtor knjig o znanosti za otroke. Tokrat je pripravil 88 in pol
hitrih, lahkih in zabavnih poskusov, ki pokrijejo devet razliËnih tem - poskusi z zrakom, energijo, zvokom, silo, naπim telesom... Otroke privabi v poskuse z zanimivostmi, kot “tako so stari Rimljani izdelovali milo” ali “tako sam ustvariπ magnet”.
Knjiga je pisana, æivahna in privlaËna.
Vsak poskus ima seznam potrebnega (veËino najdemo doma), sledi navodilo po korakih, na koncu pa je πe vpraπanje, da se prepriËamo, ali je otrok poskus razumel. Dodana pa je tudi
“vaba” za tiste, ki bi radi izvedeli πe kaj
veË. Zaloæba UËila International.

Drevo
Prelepa slikanica pripoveduje na videz preprosto zgodbo o æivljenjskem
ciklusu drevesa od majhnega poganjka ob koreninah mogoËnega drevesa
do tedaj, ko priËne sámo πËititi droben poganjek. Prikazuje sreËne Ëase
bleπËeËega sonca in zelenja, viharno
uro teæke preizkuπnje, uniËenja gozda, Ëase velike izgube, osame, ko se
æe zdi, da je vsega konec, nato pa spet nov zaËetek, najavo boljπih
Ëasov. Preprosto, marsikdaj le z ilustracijami, pripoveduje o velikih stvareh, kot so ljubezen, rast, zaπËita, nega, obstoj, stvaritev,
krog æivljenja... To je knjiga, ki daje spodbudo, tolaæbo in upanje.
Danny Parker, ilustracije Matt Ottley, zaloæba Skrivnost.

Najlepπe boæiËne zgodbe
Zaloæba UËila International v zbirki
Zlati pravljiËni trak predstavlja najlepπe pravljice razliËnega izvora: antiËne,
æivalske, ljudske pravljice z vseh koncev sveta, avtorske pravljice... Zbirki je
skupno, da je primerna æe za malËke
od 3. leta dalje, saj so klasiËna besedila v njih okrajπana in prilagojena (Stefania Leonardi Hartley), ilustracije, ki
prevladujejo nad besedilom, pa zelo
privlaËne. V tej zbirki je izπla tudi knjiga 17 najlepπih zgodb iz razliËnih virov (od ljudskih z vsega sveta do avtorskih - Tolstojeve, Baumove, Hoffmannove...), ki bodo otrokom priËarale Ëudovit predprazniËni Ëas. Razkoπno pisane ilustracije je prispevalo veË avtorjev.

»arobni angelËki iz papirja
Pri zaloæbi BP je izπla ustvarjalna knjiga s 46 predlogi za oblikovanje
razliËnih angelËkov iz papirja, papirnatih
prtiËkov, manπet za sveËe, kroglic, perja in
drugih drobnih dodatkov. OËarljivi angelËki so primerni za razliËne priloænosti:
za praznike, kot okras mize, okna, sveËe,
namiznega prtiËka, vejic, lestenca, stojeËe
svetilke, pogrinjka... So kot kresnice lepih
misli in dobrih æelja. Za vsak predlog je
dodano natanËno navodilo po korakih in
velika fotografija, na priloæeni poli pa tudi
predloga v originalni velikosti. Ustvarjanje angelËkov je lahko prijetno druæenje s
prijatelji ali skupno ustvarjanje z druæino.
Armin Täubner.

Joga malËki
Jogo lahko vadimo tudi z otroki, saj æe
najmlajπe pomirja, sproπËa in razvedri.
Slikanica prikazuje enajst malËkov, ki
kaæejo, kaj znajo: sedijo Ëisto vzravnano, dihajo kot zajËek, se s podplati dotikajo noska, naredijo most, pod katerim bratec zapelje avtomobilËek, se
sklonijo kot psiËek, stojijo kot drevo...
Deset poloæajev je umeπËeno med
vsakdanje dogodke v otrokovem dnevu. Vidimo jih v kopalnici, na vrtu, pri babici, na koncu slabega dne,
na pikniku... Izredno prikupne ilustracije s πtevilnimi podrobnostmi
pripovedujejo na vsaki strani πe eno zgodbo, ki je ni v besedilu. Fearne Cotton, ilustracije Sheena Dempsey,
zaloæba Skrivnost.

Radost • SreËa, ki izvira iz notranjosti
Zakaj toliko ljudi pogreπa v æivljenju radost, stanje, ki ti riπe na
obraz nasmeh? Je sreËo mogoËe ujeti? Osho, eden najbolj znanih
in najbolj provokativnih duhovnih uËiteljev
20. stoletja, pravi, da je radost esenca tega,
iz Ëesar je narejeno vesolje, in da nam zato
pripada. Toda morali bi gledati naravnost
predse in se zazreti v to, kar je tik pred
nami, da bi ugledali bistvo. Knjiga je zbir
njegovih uËenj o sreËi in iskanju, o poti od
agonije do vznesenosti, o razumevanju izvirov zagrenjenosti, o moænem æivljenju v radosti... UËenje je prepleteno s proniciljivimi
prilikami, anekdotami in izbranimi modrimi mislimi. Zaloæba Primus.

Rokomet
Rokomet je eden najbolj priljubljenih
moπtvenih πportov v Sloveniji. Imamo
odliËne igralce in igralke, igra je dinamiËna, zanimiva, z njo pa se otroci spoznajo,
Ëe ne prej, pri urah πportne vzgoje ali pri
kakπni πportni dejavnosti. Knjiga z navduπujoËimi πportnimi fotografijami in s
kratkimi besedili jim bo pojasnila osnove
rokometa: pravila igre, opremo, igriπËe,
sestavo moπtva, vodenje æoge, podaje, strele in met, delo sodnika, prekrπke in kazni... Knjiga bo vπeË bodoËim igralcem, je pa zelo zanimiva
tudi za tiste, ki rokomet spremljajo le s kavËa. V ovitku je skrit poster!
Michel Doussot, fotografije Ververidis Vasilis et al., Zaloæba Primus.
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