Vzgojarije

Si videl leva?

Katarina KesiË Dimic, profesorica defektologije in
antropologinja, je avtorica πtevilnih otroπkih slikanic s sporoËilom in priroËnikov za starπe in vzgojitelje. Ta knjiga pa ima obliko blogerskih zapisov, v
katerih govori o otrocih, ki jih je sreËala pri svojem
delu v osnovni πoli, o starπih, uËiteljih in nas vseh, ki soustvarjamo
druæbo, v kateri marsikdaj veljajo napaËne vrednote. Bralcu prijazna
oblika naj vas ne zavede - v vsakem izmed 64 poglavij je jasno sporoËilo, vredno razmisleka, temeljitega reπetanja vrednot, prepriËanj,
predsodkov in vzgojnih odloËitev slehernega izmed nas. Zato, da otrokom, in s tem tudi sebi, prihranimo nepotrebne stiske. Ilustracije Aljana PrimoæiË Fridauer, zaloæba Celjska Mohorjeva druæba.

Slikanica za sladokusce se priËne s preprostim
vpraπanjem: Si bil v æivalskem vrtu? Si videl leva?
Potem pa iz strani na stran postaja bolj absurdna,
nelogiËna in smeπna. Sogovornika se ne moreta
sporazumeti, kakπen naj bi bil lev, ali je ptiË ali ne, ali ima grbo, krila,
kremplje, ali Ëivka..., dokler se na koncu ne sreËata v smeπnem obratu,
ki je za bralca veliko preseneËenje. Knjigo odlikujejo pretanjen humor,
razkoπje domiπljije in bogastvo asociacij, kar ni presenetljivo, saj je bil avtor Daniil Harms (D. IvanoviË JuvaËov, 1905-1942) eden izmed izjemnih ustvarjalcev mlade Sovjetske zveze. Z domiπljeno likovno podobo
(grafiËni konstruktivizem) se je avtorju imenitno
poklonil ilustrator Arjan Pregl. Zaloæba Miπ.

Playness pedagogika

Pri kamnitem stolpu •
Zgodbe s konca kamene dobe

Dr. Milan Hosta je zaËetnik celovitega vzgojnega pristopa, ki temelji na igri in gibanju. IzhodiπËe je, da otroci digitalne dobe potrebujejo
veË obojega za dober telesni razvoj, bolj trdno
zdravje in dobro duπevno poËutje. Najbolj napredujejo in se najveË nauËijo, najlaæe vzpostavljajo dobre odnose s soljudmi in usvajajo
prave vrednote, Ëe imajo dovolj moænosti za
igrivost - playness. Pregleden in bralcu prijazen
priroËnik razloæi vzgojni pristop in njegove uËinke, ga argumentira in konkretno predlaga, kako ga vnesti v otrokovo
æivljenje doma, v vrtcu in πoli. Cilj je moËan in zdrav otrok, ki se dobro
poËuti, je samozavesten in ga veseli, da se vsak dan nauËi Ëesa novega.
Dodano je napotilo za dostop do video knjiænice. Zaloæba Playness.

Zbirka knjig pripoveduje o dogodivπËinah »rne in Brina, otrok iz koliπË na ljubljanskem
barju. V tretji knjigi sta se odpravila do morja,
kjer je “rob sveta”, v Ëetrti knjigi pa izvemo, v
kakπno nevarno dogodivπËino sta se zapletla
pri Kamnitem stolpu, obalni utrdbi z obzidjem, kakrπne πe nista videla. To je dobro zastraæeno gnezdo zloglasnega Golobradega, nasilneæa, ki v notranjosti
ugrablja ljudi, da jih prodaja Ëez morje. Golobradi ima tam ujeto njuno prijateljico Drzno, poglavarko enega izmed plemen, ki so jima pomagala na poti. Napeta zgodba, polna zanimivih podrobnosti, temelji
na realnih dognanjih arheoloπke stroke o Ëasu kamene dobe na naπih
tleh. Sebastjan Pregelj, ilustracije Jure Engelsberger, zaloæba Miπ.

Zbogom, prijatelj moj

Erazem Predjamski

Ko otroku umre prva æival, ki jo je imel zelo
rad, se teæko sooËi z izgubo. Ta knjiga soËutno ubesedi, kaj ob izgubi obËutiπ, pa tudi,
kako se smrt zgodi in kako se odvijajo dogodki za tem. TenkoËutno pripoveduje o æalosti, boleËini in praznini, o tem, kako teæko
je, ko te doma namesto ljubeznivega pasjega
pozdrava priËaka tiπina. Govori o smrti in o
ljubezni, o medsebojni podpori Ëlanov druæine in o tem, kako æalost prestati, kako obrniti tok Ëustev iz æalosti nazaj v svetlobo. Dodani so nasveti za starπe in vpraπanja, ki so izhodiπËe za pogovor z otrokom. Toplo in tolaæeËo zgodbo Nine Novak
Kerbler je z neænimi ilustracijami, na katerih ni niËesar odveË, opremila Mojca Fo. Zaloæba Celjska Mohorjeva druæba.

Zgodbo o roparskem vitezu Erazmu Predjamskem, o tem, kako so oblegali njegov grad, on
pa je po skrivnem rovu dobival hrano, dokler ga
nazadnje niso izdali, pozna marsikateri otrok.
Ta slikanica pa pove πe veË - kako je æivel, preden je postal roparski vitez, ko je πe veljal za pogumnega vojπËaka, ki je cesarju dvakrat reπil
glavo. Æivo govori o dogajanju na cesarskem
dvoru in o izzivanju, zaradi katerega se je Erazem dvobojeval in zmagal, a bil nato obsojen na smrt, kako je zbeæal iz jeËe, se zatekel v Predjamski grad in postal roparski vitez. Napeta pripoved je polna zgodovinsko utemeljenih podrobnosti, ki burijo domiπljijo, knjigo pa krasijo
bogate ilustracije. Nejka Seliπnik, zaloæba Celjska Mohorjeva druæba.

Kdo se boji viπine in druge zgodbe v sliËicah

Umazani Berti in smrad •
Umazani Berti in zobje

Knjiga enajstih slikopisov - zgodbic, v katerih izbrane besede nadomeπËajo sliËice - vsebuje na vsaki desni strani enostransko zgodbico,
na vsaki levi strani pa celostransko ilustracijo. Otrok si ogleda dogajanje na veliki ilustraciji, nato pa posluπa zgodbico in jo pomaga prebrati tako, da sam pove besedo za sliËico. Kasneje
zgodbico lahko tudi samostojno prebere. Skrbno izbrano besedilo mu bogati besedni zaklad, velika ilustracija pa olajπa razumevanje
prebranega. Zgodbice Urπke Krempl
se veæejo na letni ciklus dogodkov v
naravi in v otrokovem doæivljajskemu svetu (pust, sneg, jesen, pomlad,
deæ, plezanje na drevo...). PrivlaËne,
pisane ilustracije so delo Urπke
Stropnik ©onc, zaloæba Hieroglif.

Berti je res umazan in neurejen. Vedno ima odvezane vezalke, narobe obleËen pulover in majico iz
hlaË. Kar naprej se zapleta v teæave, v πoli in doma.
Knjige o Bertiju so prave krohotavke, ki navduπijo tudi mulËke, ki ne
berejo radi (starπi, pozor!). Odrasli
pa bodo za Bertijevimi neprestanimi
teæavami ugledali otroka, ki ima teæave s pozornostjo in s prilagajanjem
pravilom, med vrstniki pa lahko zablesti le takrat, ko so
na vrsti gibalne aktivnosti in prismodarije, ki si jih ne
upa izpeljati nihËe drug. No, pri tem Bertija podpira resniËno bogata domiπljija. V vsaki knjigi so tri imenitne
dogodivπËine, primerne za zaËetne bralce. Alan MacDonald, ilustracije David Roberts, zaloæba Hiπa knjig.
52

Avtobus ob treh

Skodelica kave • A Cup od Coffee

Tine æivi na podeæelju. PrepriËan je, da mu
manjka primerna druæba, sedaj, ko so poËitnice. Sprva ni navduπen, da ga bo obiskal
Uroπ, sin mamine prijateljice iz Ljubljane.
Gotovo bo razvajenec in vaæiË. Potem pa se
izkaæe, da je prav super fant, ki prav tako
nima lastnega raËunalnika, ima pa - tako
kot Tine - odliËen smisel za humor in srce na pravem mestu. PoËitnice
bi bile najboljπe do sedaj, pa Ëeprav morata fanta med namakanjem v
SoËi tudi vsak dan pasti koze in pomagati skrbeti za malo sestrico, ko
ne bi atija nenadoma odpeljali v bolniπnico... OptimistiËna in duhovita pripoved odliËno prepleta lahke in teæke teme, veselje in æalost, prijateljstvo in prvo ljubezen. Nataπa Konc Lorenzutti, zaloæba Miπ.

Velikokrat v svojem æivljenju sem storil krivico Ëloveku, ki sem ga ljubil…, se priËne znana mojstrovina
Ivana Cankarja. Vsi jo poznamo, prebere jo vsak πolar. In potem preseneËenje: ta slikanica, ki vsebuje celotno besedilo Ërtice, odpre πe eno, povsem novo dimenzijo izvirnega besedila. ©e nikoli videno! Zasluga
gre izjemni vizualizaciji, ki je veliko veË kot zgolj ilustracija besedila. Peter ©kerl je ustvaril zrcalni likovni odsev, ki prebrano poglablja in πiri na nebesedni ravni. Zareæe se ti v duπo s temneËimi odtenki skeleËega obæalovanja, z zgoπËanjem Ërnine Ërt, ki liste prekrijejo kot oblak teækih misli, skozi katerega le tu in tam zasije luË. Pretresljivo in hkrati Ëudno lepo! Knjiga je dvojeziËna. Zaloæba Miπ.

Dihajte
PriroËnik dr. Belise Vranich predstavlja 14dnevni program za izboljπanje miselnega in
telesnega zdravja na podlagi boljπega dihanja. Dihamo sicer avtomatsko, a veËinoma
pravilno le do petega leta, nato pa sedenje,
stres in hitenje povzroËijo, da dihamo le πe
z delom pljuË. Posledice se pokaæejo na telesnem in duπevnem poËutju, oslabljenem
imunskem sistemu, pojavu kroniËnih bolezni, raku, nespeËnosti, tesnobi... Knjiga, ki zdruæuje ugotovitve medicinske stroke, πporta in tradicionalnih indijskih tehnik, ponuja konkretno πolo dihanja, 10 minutne dnevne vaje, ki se postopoma nadgrajujejo. Razloæi uËinek in ga utemelji. Dodane so ilustracije, da preverjamo, ali vadimo prav in kako napredujemo. Zaloæba BP.

Miπka æeli prijatelja
Miπka si je æelela prijatelja, pa se je odpravila v
svet, da ga najde. Ves dan je hodila. Ko se je
stemnilo, pa jo je postalo zelo strah. Tedaj se je
ponudila prijazna kresniËka in ji obljubila, da
bo z njo ostala vso noË. Ko pa jo je miπka zjutraj zagledala, jo je uæalila, da je grda! In kresniËka je odπla. Nato je sreËala πe prijaznega
krta in dihurja. Oba sta ji pomagala, nehvaleænica pa je tudi njiju nazadnje uæalila. SreËala je
kar tri prijatelje, pa vse odgnala! Slikanica s srcem za otroke prijazno, preprosto in nazorno
pove, kako vzpostaviti prijateljstvo in kako ga obdræati. Besedilo je prevedeno tudi v albanπËino, angleπËino, bosanπËino in makedonπËino.
Nina Mav Hrovat, prikupne ilustracije Kristina Krhin. Zaloæba Miπ.

Samorogov vodnik za vsak dan
Igriva knjiga je “drugaËen” priroËnik za boljπe, bolj kvalitetno, napolnjeno in sreËno æivljenje. Samorog je sicer pravljiËno bitje, v tej
knjigi se pridruæi bralcu, da ga lahko zajaha. NauËi ga Ëarovnih postopkov za uresniËitev svojih sanj in ga opogumi, da jim sledi, vanj
prelije nekaj svoje mavriËne moËi. Podpre ga, da zmore razvedriti sebe in πe koga drugega, da krepi svojo
ustvarjalnost in edinstvenost. Besedila so
kratka, enostranska, nekatere strani pa
æarijo le v mavriËnih barvah, na katerih je
ena samo modra misel ali citat, za spodbudo in v razmislek. To je knjiga, ki jo
vzameπ v roke, da dobiπ sijoË koæuh in
tako moËna kopita, da najdeπ pot do cvetoËih travnikov, kjer æivijo samorogi. Abbie Headon, zaloæba BP.

Ta luπtne ljudske, pesmarica + glasbeni CD
Pesmarica je izbor dvanajstih veselih ljudskih pesmi, ki so primerne za otroke. Med njimi so tako priljubljene in znane, kot je Na
planincah sonËece sije, pa tudi manj znane, kot Rezijankica. Vsaka
pesem ima besedilo zapisano z velikimi tiskanimi Ërkami (primerno za zaËetne bralce),
enoglasni notni zapis in veliko ilustracijo
Zvonka »oha. Ilustracije z rahlim odmikom
vzpostavljajo πegav odnos do besedila. Izbor
pesmi se sprehodi Ëez vse slovenske pokrajine.
Priloæen je CD, na katerem pesmi ob klavirski
spremljavi Mitja Reichenbergerja pojeta
Otroπki pevski zbor O© Majde Vrhovnik iz
Ljubljane pod vodstvom Polone GuËek Skrbinek in solistka Tadeja Pance. Zaloæba MK.

Moj prvi slovensko angleπki slikovni slovar •
Moj prvi slovensko nemπki slikovni slovar

Fiæol
Lepa in obseæna (204 strani) kuharica Andreje ©krabec je poklon okusni, polnovredni in zdravi domaËi hrani - fiæolu vseh vrst, od ribniËana in Ëeπnjevca do maslenca in adzukija. Avtorica je zbrala tradicionalne, temeljne domaËe recepte z vsega slovenskega ozemlja in predstavila nove recepte s fiæolom - od jedi na ælico, v solati, za glavno jed in za
sladico. V njej so recepti za slovito fiæolovo torto, rulado,
mafine z gozdnimi sadeæi in Ëokolado, pito, marmelado... Ob receptih o fiæolu, njegovih lastnostih
in razliËnih vrstah, tudi marsikaj
izvemo, na primer, kakπne so lastnosti posamezne vrste, kako dolgo ga kuhamo in za katere jedi je
primeren. Knjigo poæivljajo duhoviti reki in primere o fiæolu, zapisani v nareËju. Zaloæba Equus.

Slikovni slovar je zabaven kot slikanica, a hkrati uËinkovit pripomoËek za uËenje tujega jezika z najmlajπimi. Prikazuje prizore, ki so otroku blizu in jih pozna: druæino in dom, prostore v domu in domaËe
predmete, dele telesa, dneve in ure, πtevilke, oblike... naravna prizoriπËa, kot so kmetija, plaæa, park, vrt..., πolo in mesto.
Na 68 pisanih straneh so velike ilustracije, pod izbranimi
predmeti (æivalmi, osebami,
dejanji...) pa zapis besede v
tujem in domaËem jeziku.
Na koncu je seznam besed s
kazalom. Namen slovarja je
zaËetno uËenje posameznih
tujih besed. Ilustracije Elena
Ferrándiz, 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

— Za starπe, uËitelje in mentorje —

