— Za starπe, uËitelje in mentorje —
O vzgoji otroka obstaja mnogo priroËnikov, a ta je res nekaj posebnega. Je
kombinacija preprostih nasvetov in
znanstvenih utemeljitev s spoznanji o
delovanju moæganov. Vzgoji se posveti
v vsakdanjih trenutkih z otrokom: pri
igri, uspavanju, negi, zaπËiti, tolaæbi,
prehrani... Glavni cilj je, da bi vzgojili otroka, ki bo polna osebnost, zadovoljna in notranje uravnoteæena, zmoæna ljubiti, dajati
in prejemati. O zapletenih mehanizmih vzgoje govori preprosto,
pove veliko novega, hkrati pa marsikdaj potrdi stare vzgojne modrosti. Priljubljeni priroËnik je izπel æe drugiË, tokrat z dodanim
novim poglavjem. Margot Sunderland, zaloæba Didakta.

Moje prve ptice pozimi •
Preprost doloËevalni kljuË
Barbara Bajd je cenjena avtorica zbirke knjiæic, ki otrokom pribliæajo naravo, æivali in
rastline. Pri zaloæbi Hart jih je doslej izπlo æe
deset. Knjiæice so ravno prav velike, da jih
vtaknemo v æep, ko se odpravimo na izlet! Tokrat predstavlja 38 vrst ptic, ki jih lahko opazujemo pozimi, v naravi ali v ptiËji krmilnici.
Ptice so predstavljene z odliËno risbo (Robert Fister), besedilo pa pojasni tudi razlike med samcem in samico, æivljenjsko obmoËje, znaËilno gibanje, gnezdenje, prehrano... in posebnosti, ki pomagajo doloËiti ptico. DoloËevalni kljuË usmerja tudi na podobne ptice.

Slovenija ima srce
Napake in spake, proË!
Pomagamo Packotu!
Walter Grudina, TræaËan, ki æivi v Gorici, dobro pozna packovπËino, jezik, ki mu nekateri pravijo spakedranπËina, mene pa ta simpatiËna besedna mineπtra vedno znova nasmeji.
Avtor je zbiralec Packovih domislic, njegovo
podobo pa je ujel tudi z ilustracijami. Na vsaki strani slikanice, ki je obenem tudi jezikovni delovni zvezek in πe pobarvanka, je nekaj
Packovih povedi. Na primer: “Se lamentirajo, da govorim kot pes in piπem kot maËka...” Pod tem pa so prazne vrstice, kamor bralec napiπe “popravo”
v knjiænem jeziku. Zabavno in pouËno za male in velike! Zadruga Goriπka Mohorjeva (izid ob 70-letnici revije PastirËek).

NavdihujoËo knjigo je napisala velika
skupina cenjenih avtorjev pod uredniπkim okriljem Aneja Sama. Avtorji
so zelo razliËni, vsem pa je skupno, da
imajo srce. Tema knjiga je namreË takπna, da zastaneπ in obstaneπ. Spraπuje
se, zakaj se otroπka vedrina na poti v
odraπËanje izgubi, zakaj postanejo
otroci zagrenjeni in kot odrasli osredotoËeni na svoj svet, zakaj se jim vpraπanje smisla njihovega in naπega skupnega obstoja kar naprej izmika. To je knjiga, v katero se potopiπ, nato pa vsakih nekaj odstavkov zastaneπ, premiπljujeπ, prikimavaπ
in odkimavaπ... Predvsem pa skleneπ, da boπ kaj spremenil na bolje.
Zase in za vse druge! Zaloæba Jasa.

Zakaj skaËem? Glas deËka iz tiπine avtizma
Zmagovalci
PriroËnik, dragocena knjiga izkuπenj in
nasvetov, je namenjen v pomoË in podporo starπem, katerih otroci so zboleli za rakom. Kaj preæivljajo te druæine, starπi in
otroci, kakπne so njihove skrbi, strahovi,
napetosti in trpljenje! PriroËnik je nastal
na pobudo Druπtva starπev otrok z rakom Jonatan Prijatelj. V njem svoje izkuπnje delijo ugledni pediatri, psihiatri,
kliniËna psihologinja in dietetiki. Zbrane
so tudi osebne zgodbe in izkuπnje starπev ter Ëisto praktiËni napotki, od prehranskih pravil in jedilnika do predlogov za gibanje in
tehnik sproπËanja. Iz celotnega priroËnika dihajo optimizem, spodbuda in vera, da smo vsi zmagovalci. Æe zato, ker smo otroke sploh
dobili v svoja æivljenja. Bogi Pretnar, Celjska Mohorjeva druæba.

Naj ti povem svojo zgodbo, spominska knjiga
PoetiËno lepo spominsko knjigo za vnuka izpolnijo stari starπi, saj je
ustvarjena za deljenje njihovih spominov. Otrok jih bo morda prebral
πele Ëez leta, ko mu bodo v dragoceno oporo, da
bo vedel, od kod prihaja, kdo so njegovi ljudje,
kako so razmiπljali in kaj so mu æeleli predati
kot dragoceno dediπËino. Ko pa bo odrasel, jo
bo razumel πe drugaËe. Ob navdihujoËih neænih
grafiËnih ilustracijah je prostor, kamor vpisujejo
svoje misli stari starπi, knjiga pa jim pomaga z
vpraπanji in predlogi na teme otroπtva, druæine,
ljubezni, prijateljstva, vsakodnevnih navad, nasvetov za æivljenje... Dodani so navdihujoËi citati. Vida IgliËar, zaloæba Grafenauer.

Ta knjiga, ki nam pomaga bolje razumeti avtiste, je hkrati priroËnik
in pretresljivo priËevanje. Nagovarja starπe avtistov, njihove druæine,
vzgojitelje in uËitelje, pa tudi nas vse, saj se vendar vsi sreËujemo z
otroki in z odraslimi, ki so ujeti v avtizem.
In z njihovimi druæinami. To je knjiga, ki
odpira srce, razloæi dvome, razsvetli, spodbudi k razumevanju in opogumi. Vsebina
je zajeta v krajπa poglavja, ki so odgovori
trinajstletnega avtistiËnega deËka na vsakdanja vpraπanja ne-avtista. Na primer:
“Zakaj tako Ëudno premikate roke in
noge? Zakaj nas ne gledate v oËi med pogovorom? Zakaj se radi vrtite?” Toplo priporoËam! Naoki Higaπida, zaloæba MK.

Rozi in Musa
Nekega deæevnega dne se Rozi in mama
preselita v ogromen siv blok na drugem
koncu mesta. Rozi je obupana. Bo tu
sploh naπla kakπnega prijatelja? Potem
pa takoj spozna deËka, ki pravi, da
je njegova soba toËno nad njeno.
Na vrvici ima maËka, za katerega se
pretvarja, da je pes, ki si ga moËno
æeli. »e bi ga za psa priznala tudi
Rozi, bi ji v zameno pokazal pot na
streho bloka, od koder je razgled na vse mesto. Kar je strogo prepovedal zoprni lastnik bloka, ki ne mara otrok... Tri
duhovite dogodivπËine Rozi in Muse bodo otroke zaËarale in
opogumile, da za deæjem zagotovo pride sonce. Michael De
Cock, ilustracije Judith Vanistendael, zaloæba MK.

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

Znanost o vzgoji

