
PUJSINA RE©EVALNA
AKCIJA IN DRUGE
ZGODBE  
V drugi knjigi o morskem praπiËku Pujsi in
njenem prijatelju, Andreju Migcu, pri kate-
rem ima Pujsa svoj domek, Adi Smolar raz-
kriva πe dvanajst njunih dogodivπËin. ZaËne
se s Pujsinim rojstnim dnevom, ko ji Andrej

pripravi preseneËenje, nadaljuje z obiskom, ko Pujsa prviË vidi
Ëloveπkega dojenËka, in konËa s Pujsino reπevalno akcijo za ptiË-
ke, ki v snegu ne morejo najti hrane. Kratke zgodbe, primerne za
veËerno branje ali pa za prvo samostojno branje, so zelo prikup-
ne, v vsaki pa se skriva sporoËilo o tem, kaj je pomembno. Puj-
sa se v vsaki dogodivπËini nauËi nekaj novega. Duhovite vinjetne
ilustracije so delo Boæa Kosa, zaloæba Literarni val.

TOKO, MAMUT IN
SABLJEZOBI TIGER
Toko in mamut sta prijatelja, ki vse poËneta sku-
paj. Nekega dne, ko otroci v druæbi mamuta ob
reki nabirajo hrano, na nasprotnem bregu opa-
zijo sabljezobega tigra. Vsi bi lahko zbeæali, saj
si tiger ne upa Ëez vodo, Ëe ne bi med begom
eden izmed deËkov padel in si pri tem poπkodo-
val nogo. Toko in mamut se vrneta ponj. Tedaj

pa tiger odkrije deblo, ki je padlo Ëez reko... Napeta prazgodovin-
ska zgodba tako moËno buri otroπko domiπljijo, da bo prevzela
tudi otroke, ki premagujejo prve bralne korake. Natisnjena je z ve-
likimi tiskanimi Ërkami. Besedilo Julije Boehme je krajπe, podrob-
nosti pa povedo ilustracije Silke Voight. Zaloæba Hiπa knjig.

KAK©NE BARVE SEM?
Slikanica z izjemnimi ilustracijami Tula Suwan-
nakita otroku pomaga dobro opazovati okolje.
OsredotoËa se na æivali, na barve in na Ëustve-
ne izraze - Ëeprav na videz govori o poimeno-
vanju barv. Je senzibilna knjiga, polna skritih
pomenov in namigov na druga literarna dela in

na posebnosti æivali, zato vsebino likovne pripovedi otrok odkriva vsa-
kiË, ko znova odpre slikanico. Natisnjena je z velikimi tiskanim Ërka-
mi, kratki stavki pa so primerni tudi za prvo uËenje branja, lahko pa
tudi samo za vizualno prepoznavanje posameznih besed. Posebnost
knjige je, da vsaka ilustracija skriva πe neko podobo, ki se pokaæe, ko
otrok knjigo obraËa v druge smeri. Zaloæba Okaπi.

PETER VOZI SKUTER
Na lepo poletno jutro si Peter zaæeli izleta s skuterjem,
prav tedaj pa mu zazvoni telefon. Prijateljica Polona
ga prosi, da jo s skuterjem odpelje na postajo, sicer bo

zamudila vlak. Obljuba dela dolg, zato se Peter nemudoma odpravi po
prijateljico. SreËno odvijugata skozi prometne zastoje in vlak ujameta
πe zadnji hip. Kartonke iz zbirke Mali nadobudneæi odlikujejo kratka,
preprosta zgodba z dvema ali tremi zapleti in enostavnim sporoËilom,
izredno ljubka likovna podoba in dober prevod rimanega besedila
(Ante BraËiÊ). Celota daje vtis, da sodelujemo v otroπki igri. Emilie
Beaumont, ilustratracije Alexis Nesme, zaloæba Oka.

MODNA OBLIKOVALKA:
POLETNA KOLEKCIJA
NA PO»ITNICAH
Nova ustvarjalna zvezka in slikanica v enem bo-
sta navduπila dekleta, ki uæivajo v ustvarjanju in
kombiniranju oblaËil, rada pa jih tudi izbirajo
primerno priloænosti. V poletni kolekciji obleËe-
jo manekenke v mornarskem slogu, v safari slo-
gu, za poletje v Parizu... Pri tem si pomagajo z
veË kot 350 nalepkami, med katerimi je 150 na-
lepk, ki jih pobarvajo po svojem okusu. V dru-
gi slikanici spremljamo tri prijateljice, ki se od-
pravijo na poËitnice na tropsko obalo, na safa-
ri, na potapljanje, na taborjenje, na kmetijo, na
smuËanje... Tudi te mala modna oblikovalka obleËe, pri tem pa
uporabi veË kot 400 nalepk. Zaloæba UËila International.

CMOK, CMOK! 
Nekega jutra, ko je mamica πe spala, se je
mali povodni konj odpravil po bregu navz-
gor. Pozabil je poljubiti mamico, toda kako
naj bi mislil na to, ko pa se je od nekod sli-
πalo: ≈Cmok, cmok«? Komaj je odkril, kaj je
sliπal, æe se je oglasilo ≈cmok, cmok« πe malo

dlje in nato πe dlje... PrisrËna slikanica, ki pripoveduje o ljube-
Ëem odnosu med starπem in otrokom, je povsem prilagojena
najmlajπim. PonavljajoËe se besedilo jim pomaga predvideti
dogajanje, prelom strani ustvarja element priËakovanja, ilu-
stracije pa nudijo preseneËenje. Knjigo odlikuje tudi likovna
podoba v naravnih, zemeljskih barvah. Margaret Wild, ilustra-
cije Bridget Strevens Marzo, zaloæba Skrivnost.

CALVIN IN HOBBES:
NAPAD MONSTRUOZNIH
MENTALNO MOTENIH
MORILSKIH MEGA
SNEÆAKOV
Pri zaloæbi Didakta izhaja zbirka stripov Bil-
la Wattersona o dogodivπËinah malega Cal-

vina in njegovega pliπastega tigra Hobbesa. Calvin je bister in
precej nabrit mulËek, Hobbes pa ima sposobnost, da se levi iz
govoreËe osebe, Calvinovega alter ega in njegovega najboljπega
prijatelja, v pliπasto igraËko, najraje takrat, kadar ga prijateljË-
ka spet polomita, in vedno, kadar je to zanj bolj ugodno. Cal-
vin se namreË kar naprej zapleta v teæave s starπema, s soπolko,
z uËiteljico... Bralec se ob njegovih dogodivπËinah na ves glas
krohota vsaj enkrat na stran, πe posebno Ëe ima doma kakπne-
ga ≈Calvina« in Ëe mu je bil nekoË tudi sam zelo podoben... 

KAKO JE MAJA ODGNALA
PO©ASTI ali Kako premagamo
strah pred temo
Maja in njen zajËek Skokec se prebudita sredi noËi,
ker se iz teme nekaj skrivnostno oglaπa. Skokca je
strah, zato mora biti pogumna Maja. Po prstih se od-
pravi v pritliËje. Temna hiπa je polna senc, strahov in
poπasti, dokler Maja ne... priæge luËi, mali bralec pa
obrne stran. TemaËna ilustracija se tedaj pokaæe v topli rumeni svetlo-
bi, ki razkrije, da so Ëudne sence vsakdanji predmeti. Z Majo potuje-
mo po vseh prostorih, dokler ne doseæemo spalnice starπev. Maja ju
prebudi, da bi jima povedala, kako je Ëisto sama premagala poπasti.
Duhovita in spodbudna knjiga otroku sugerira dobro reπitev. Hermien
Stellmacher, ilustracije Regine Altegoer, zaloæba Didakta.

POJDITE DOMOV, TROLI!
Druæina norveπkih trolov, vajena æivljenja v zdravo
smrdljivi in prisrËno rjoveËi vaπki skupnosti, se pri-
seliti v poπtirkano angleπko predmestje, kjer sosed-
je drug drugega opazujejo izza zaves. Sosedje so
zgroæeni, ko zagledajo velikane s srπeËimi dlakami,
ki v svoj novi domek nanosijo svinijarijo, da bo
bolj po domaËe. Ubogim trolom med ljudmi ni
lepo. Ljudje so Ëudaπki, prestraπeni, prezirljivi in so-
vraæni, nikjer ni dobiti kozjega mesa, Ëe pa trol samo malo glasne-
je zarjove, æe kliËejo policijo. Bodo razlike zmogli preseËi vsaj otro-
ci? Duhovita zgodba Alana MacDonalda navduπuje z izvirnostjo
in prijazno ironijo. Ilustracije Mark Beech, zaloæba Hiπa knjig. 

SAMO ZA EN DAN 
Kaj se zgodi, Ëe oËka in Alja za en dan zame-
njata svoje delo? »e gre oËka v 2. B, Alja pa
v pisarno? Alja se odreæe odliËno. Tajnico na-
prosi, da preuredi dolgoËasno pisarno, zavrne
puste vzorce za poletno blago in nariπe nove,
veliko bolj pisane, poslovnega partnerja pa na
sestanek povabi kar na bazen. Tudi oËku gre
sprva dobro, saj zna dobro raËunati, vendar ni zbran pri pou-
ku, v odmoru se zaleti v ravnatelja, z malico ne Ëaka do zvonje-
nja, pri telovadbi pa... Zgodba Manfreda Maija ima besedilo
razdeljeno na krajπa poglavja in lepo berljive odstavke, vmes pa
veliko duhovitih ilustracij (Franziska Harvey). Primerna je tudi
za prvo samostojno branje. Zaloæba Hiπa knjig.

MOJSTRSKI TAT
Ajπin oËe je odliËen zlatar, a je reven, ker svojih iz-
delkov nima komu prodati. Ko na Ptujski grad pri-
de cesar, sklene, da mu bo poskusil pokazati nekaj
nakita. Ajπa vztraja, da gre z oËetom. Toda πe pre-
de prideta do cesarskih soban, oËka najde nezavest-
nega straæarja. Medtem ko pomaga ranjencu, nanj
naleti straæa, ki iπËe mojstrskega tatu. PrepriËani so,

da je tat prav Ajπin oËka in da je njegov moπnjiËek z nakitom ukrade-
no blago. Kako naj mu Ajπa pomaga? Srednjeveπka kriminalka bo
vπeË otrokom, ki se æe zmorejo osredotoËiti na daljπe zgodbe. Pri sa-
mostojnem branju bodo malim bralcem v oporo πtevilne ilustracije in
poveËan tisk. Fabian Lenk, ilustracije Daniel Sohr, zaloæba Hiπa knjig.

NA KMETIJI
MOJE NAJLJUB©E ÆIVALI
LJUBKI MLADI»KI
Pri zaloæbi UËila International si izπle tri nove
kartonke za male ljubitelje æivali. V slikanici Na
kmetiji otrok spozna konje, krave, kokoπi, pra-
πiËe, ovce, psa, maËko... in njihove mladiËke.
Spozna pa tudi velika vozila in hrano, ki jo pri-
delujejo na kmetiji. V naslednjih dveh slikani-
cah je predstavljenih πe veË æivalskih mladiËkov
in æivali, ki otroke najbolj oËarajo. Nekatere æi-
vijo pri nas, na primer, konj, pes in delfin, dru-
ge - lev, koala in surikate - pa ne. Slikanice od-
likujejo Ëudovite barvne fotografije, ki jih
spremlja zelo kratko besedilo. Na koncu so
uganke, ki spodbujajo k osredotoËenemu opa-
zovanju in posluπanju. 

ÆIVA,VITEZ IN ZMAJ
Æiva se samo dotakne kakπnega zgodovinske-
ga predmeta, pa æe dopotuje v Ëas, ko so tisti
predmet uporabljali. Tokrat v muzeju poteæka
viteπki meË... in se znajde ob slavnem vitezu
Gaπperju Lambergarju na gradu Kamen, kjer
ravnokar gosti cesarja Maksimiljana I. in nje-
gove imenitnike. Imajo jo za oprodo, zato lah-

ko od blizu spremlja pojedino, nato pa πe spopad z zmajskim
vitezom Pegamom, silnim nasprotnikom. Æiga X. GombaË je
v domiπljijsko zgodbo povezal zgodovinska dejstva, in tisto,
kar vemo o viteπkih predmetih, ki jih hrani naπ najveËji mu-
zej, zgodbo pa je obogatil tudi z ljudsko pesmijo o Pegamu in
Lambergarju. Napeta, likovno privlaËna knjiga (Ivan Mitrev-
ski) otrokom pomaga utrditi πolsko znanje. Zaloæba Vilinia. 

SINICA IVICA
V trinajsti knjigi iz zbirke Drobiæki spoz-
namo sinico Ivico. Ivica ima lepo hiπico na
stari smreki sredi vrta. Do æivahnih, nemir-
nih in glasnih sosedov, ki si hitijo spletati
gnezda in valiti jajca, je nestrpna. Ravno se
jezi, da bi rada v miru znesla svoja jajca, ko
prednjo Ëofne goliËek, ki zna reËi le ≈kuku«. Ivica bi ga rada vrni-
la mami, pa jo vsi zavraËajo, da ni njihov... PrisrËne zgodbe Antoo-
na Kringsa v vsaki slikanici pripovedujejo zgodbo enega izmed ma-
lih prebivalcev vrta, zgodbe pa se sestavljajo v veËjo sliko, ki prika-
zuje paleto odnosov in Ëustev, kakrπne otrok spoznava tudi v svo-
jem izkustvenem svetu. Zaloæba Didakta.

PRIJATELJICA V TEÆAVAH!
V prvi knjigi se Marjetka zelo potrudi, da Eri-
ka in Lara, njeni prijateljici, sprejmeta druga
drugo. Druga knjiga pa se priËne s Ëudnim do-
gajanjem - Erika ne odgovarja na Marjetkina
sporoËila. NoËe se pogovoriti, pa je oËitno, da
je nekaj zelo narobe... Zgodba je napisana kot
tri samostojne pripovedi prijateljic, njihove
zgodbe pa se prepletajo. Vsaka deklica o do-
godkih pripoveduje odkrito, prvoosebno in tako, kot dogodke vidi
skozi svojo prizmo. Bralki (knjiga bo vπeË predvsem deklicam) to
omogoËa, da bolje razume staliπËa drugega in da se laæe væivi vanj.
Knjiga spodbuja empatijo, sodelovanje in podporo prijateljem. Ju-
lia Jarman, ilustracije Kate Pankhurst, zaloæba Skrivnost.

Izbor in predstavitev:
Maja »repinπek
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O MI©KI, KI JE BRALA
PRAVLJICE IN »E©NJE,
pobarvanka • MI©KA ©PELA
NA VRTU, pobarvanka •
MI©KA ©PELA IN LEV
HVASTJA BERETA,
pobarvanka • LEV HVASTJA
NA VRTU, pobarvanka
Pri zaloæbi Didakta je izπel komplet πtirih
pobarvank. Dve sta namenjeni otrokom od
2. do 3. leta, dve pa otrokom od 3. do 4.
leta. Pobarvanke so nastale po motivih pri-
ljubljene slikanice Ide Mlakar, v kateri na-
stopata miπka, ki rada bere, in lev, ki bi raj-

πi bral Ëeπnje. Pobarvanke z ilustracijami Zarje Menart so lahko dopolni-
lo slikanici - podobe asociirajo na kljuËne dogodke v zgodbi -, lahko pa so
tudi samostojna pobarvanka. V pobarvankah za otroke od 3. leta dalje so
dodani kratki stavki za vajo v samostojnem branju. 
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KNJIÆNE POLICE



MOJE PRVE PRAVLJICE
Slikanica z najbolj znanimi pravljicami bra-
tov Grimm je namenjena najmanjπim otro-
kom, ki pa so æe zmoæni slediti niti zgodbe -
ali pa se temu pravkar privajajo. Zato je na-
tisnjena na debelem kartonu, ki majhnim
rokicam olajπuje listanje, besedilo pa je
okrajπano na nekaj odstavkov (Hannelore

Dierks). Zato pa so ilustracije Susanne Szesny velike, zelo pri-
kupne in takπne, da povedo tudi podrobnosti, ki jih skrajπano
besedilo ne more. V knjigi je enajst pravljic: RdeËa kapica, Tr-
nuljËica, Sladka kaπa, Zajec in jeæ, Gospa Pehtra, Volk in sedem
kozliËkov, Zvezdni tolarji, ©picparkeljc, Æabji kralj, Bremenski
mestni godci in Zlati kljuËek. Zaloæba UËila International. 

STANKO PE©KA 
Stanko Peπka je veliko manjπi od vseh v razredu.
Ker je majhen, ga nihËe ne povabi v ekipo pri ko-
πarki, v kinu ne vidi Ëez sedeæe, in Ëe se pri telo-
vadbi odrine od deske, poleti do stropa. Svojo
majhnost sovraæi! Nekega dne dobi novo soπolko.
Ime ji je Frida Robida in je veliko veËja kot vsi

drugi, kar se zdi soπolkam dober razlog za norËevanje. NiË Ëudne-
ga, da Frida sovraæi svojo velikost. Stanko pa jo obËuduje. Zato se
soπolca spoprijateljita. Kmalu drug drugega dopolnjujeta, se spod-
bujata, sodelujeta in pri tem spoznavata, kako nas drugaËnost lah-
ko bogati. Duhovito zgodbo v enaki meri pripovedujejo besedilo in
ilustracije. Aaron Blabey, zaloæba KUD Sodobnost.

SRE»NE PRAVLJICE
Kakπne so sreËne pravljice? Ali niso
prav niË æalostne ali straπne? Ali v njih
mamica in oËka ne umreta, ne nastopa
volk, ni nihËe zasmehovan? Vse to se
zgodi in tudi æalostne in straπne so,
toda v ravno pravi meri, poleg tega pa

se vse konËajo sreËno, za seboj pa pustijo obËutek, da je na
koncu vse prav. Dobrota je poplaËana, v skrajni stiski najdeπ
Ëudeæno reπitev, grozeËi volk se izkaæe za prijaznega, ljubezen
pa pride nenadoma, kot Ëist izvir sreËe. ©est ≈sreËnih pravljic«
Albine Avsec spominja na ljudske pravljice, le da so sodobnim
otrokom bliæje. Po njih lahko otrok potegne odejo do vratu in
mirno zaspi. Ilustracije Katerina Kalc, zaloæba Alba 2000.

MOJ ZADOVOLJNI KONJ!
Otroci obËudujejo konje. Æelijo se nauËiti ja-
hati, to pa vkljuËuje tudi skrb za konja. Pri-
roËnik za otroke preprosto in z mnogo foto-
grafijami ter ilustracijami skrbno pretehtano,
obseæno in poglobljeno pripoveduje, kako s
konjem vzpostaviti dober odnos, kako ga do-
bro opazovati in prepoznati njegova poËutja,
kako mu ustvariti dobre æivljenjske pogoje, kako ga pravilno jaha-
ti, ga nauËiti delati, kakπna hrana je prava, kako ga negovati, kako
poskrbeti za njegovo zdravje... PriroËnik dopolnjujejo nasveti in za-
nimivosti ter ≈prvoosebno besedilo«, ko svoje mnenje pove πe konj.
Toplo priporoËam! Charlotte Clergeau, Laure Marandet, ilustraci-
je Cécile Miller. Zaloæba Narava. 

»RKE MONTESSORI,
didaktiËni komplet
DidaktiËni komplet za uËenje Ërk, ki vsebuje 25
kart, na katerih so natisnjene Ërke z nekoliko
bolj grobo ≈peπËeno« strukturo, je namenjen
zgodnjemu uËenju branja in pisanja. Dodana je πe
knjiæica z 20 dejavnostmi, ki uËenje spremenijo v
igro. DidaktiËni komplet je zasnovan na metodi Marie
Montessori, ki je prva odkrila, da se otroci najveË nau-
Ëijo v igri, uËenje pa je najbolj uspeπno, Ëe pri tem lahko uporabijo vse
Ëute. Zato so Ërke na karticah Ëutne, ≈peπËene«, otrok pa po njih drsi s
prstkom. Prva je tudi odkrila, da za uËenje vsake veπËine obstaja doloËe-
no ≈okno«, Ëas, ko se otrok najhitreje uËi. Za zaËetek branja in pisanja
se okno odpre malo pred 3. letom in se nadaljuje do 6. leta. Komplet
otroku odpira spontan in radosten vstop v svet branja in pisanja. 
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PREVOZNA SREDSTVA,
knjiga z zavihki
Kartonka, ki prikazuje prevozna sredstva
na kopnem, v vodi in v zraku bo vπeË malË-
kom, ki jih oËarajo hitra in hrumeËa vozi-
la. Na fotografijah so toplozraËni balon,
helikopter, letala, raketa, druæinski avto-
mobili, dirkalnik, reπevalna vozila, ladje, policijsko motorno
kolo, delovni in gradbeni stroji... Nekatera vozila skrivajo zavi-
hek. Ko ga otrok dvigne, vidi, kako vozilo deluje, na primer,
kako prekucnik dvigne keson. Fotografije so natisnjene na pisa-
ni podlagi , ob vsakem vozilu pa je natisnjena tudi beseda zanj,
na primer, strgalnik, planirni plug, raketoplan... Zaloæba MK. 

ROZALINDA: KNJIGA
NALEPK · POBARVANKA
Rozalindini roænati ustvarjalni zvezki imajo
mehke in ljubke ilustracije. Prikazujejo, kaj
rada poËne: pleπe, se vozi s koËijo, se igra, pe-
Ëe tortice, sprehaja kuæka, zida peπËene gra-
dove, izbira oblaËila, spuπËa zmaja, obiπËe ko-
nje na paπniku, se druæi s prijateljico in brat-
cema... Vsak izmed zvezkov otroka povabi k
doloËeni dejavnosti. Knjiga nalepk vsebuje
250 nalepk in 80 samolepilnih listiËev, pobar-
vanki pa so dodane vodene barvice v obliki
metulja. Z nalepkami otrok reπuje igrive nalo-
ge: opazuje in primerja, πteje, sledi labirintu...,
v pobarvanki pa dokonËa ilustracije. Zaloæba
UËila International. 

VSE O LETALIH
PouËna knjiga za otroke od 4. do 7. leta iz zbir-
ke ≈Kaj? Kako? Zakaj?« odgovarja na tisoË
otroπki vpraπanj. Odgovori jim pomagajo od-
krivati svet na zabaven naËin, toda z verodostoj-
nimi in pretehtanimi informacijami. Del infor-
macij je v besedilu, del pa v velikih, povednih
ilustracijah. V knjigi se otrok odpravi na letaliπ-
Ëe. Najprej ga opazuje od zunaj, nato v potniπ-
kem terminalu. Sledi poti prtljage od tedaj, ko jo oddamo, do vkr-
canja v letalo, nato pa πe pripravi letala na vzlet. Izvemo, zakaj le-
talo leti, kdo in kako ga upravlja, kdo skrbi za varnost poleta...
Zadnje poglavje so drobne zanimivosti. Andrea Erne, ilustracije
Wolfgang Metzger, zaloæba UËila International. 

Izbor in predstavitev:
Maja »repinπekKNJIÆNE POLICE
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V DIVJINI, drsnica
NA KMETIJI, drsnica 
Drsnica je kartonka, ki ima poglobljen æle-
biËek, v katerem je zataknjena sliËica, velika
kot kovanec. Otrok s prstkom zadrsa sliËico
po zavitem ælebiËku in jo tako premakne na
pravo mesto. Tako pomaga polæku, da naj-
de svojo hiπico, mladiËku, da najde mamico,
zajËku, da najde izgubljeni repek, Ëebeli, da
se vrne v panj... Kartonko odlikujejo pri-
kupne ilustracije, kratko osnovno besedilo,
ki otroku naroËi, kaj naj premakne, pa do-
polnjujejo πe vpraπanja, ki otroka spodbujajo k πtetju do pet,
poimenovanju barv in natanËnemu opazovanju ilustracije.
Bernarda Apsley, Debbie Tarbett, zaloæba MK.

MALA LINA RE»E NE
Slikanica za najmlajπe pripoveduje o Lini,
malËici, ki se noËe obleËi, noËe dati ma-
mici roke, ko sta ob cesti, noËe v voziËek,
noËe jesti, noËe sedeti v svojem sedeæu v
avtomobilu... Vse tako, kot vaπ malËek.
Lilina starπa sta modra. Svoji deklici pre-

pustita moænost, da odloËa sama. Ko Lina obleËe svojo prezeblo
igraËo, ko vidi, kako jo je strah ob cesti in kako laËna je njena
punËka, poskrbi za svoje igraËe in se hkrati odloËi prav tudi zase.
PrisrËna slikanica z izredno ljubkimi ilustracijami hudomuπno
svetuje, kako brez napetosti reπiti vsakdanje teæave, malËkom pa
pomaga razumeti, Ëemu se je potrebno prilagoditi starπevskim
zahtevam. Linne Brie, zaloæba Kres. 

POKUKAJ IN POVEJ:
SADJE
Izredno ljubka kartonka za najmanjπe na
videz prikazuje sadje - hruπko, jabolko,
banano, pomaranËo, grozdje... toda na
vsaki strani je πe zavihek. Najprej se zdi,
da je na tudi na zavihku natisnjen enak sa-
deæ, toda ko ga otrok odpre, ga Ëaka pre-

seneËenje. Hruπka je piπËanËek, jabolko je opica, banana je raca...
Kartonka s preseneËenji nasmeji πe odraslega! Za otroka je hkrati
odliËna igra, ki krepi motoriËne spretnosti, spomin in zmoænost
osredotoËenega opazovanja. Skrbno premiπljene, estetske ilustraci-
je so osnovnih barv z moËno konturo, zato jih radi opazujejo æe
najmanjπi, primerne pa so tudi za uËenje besed za barve. Yusuke
Yonezu, zaloæba Kres. 

»UDOVITA NOVICA
Mali Lulu je prebivalec zvezde Okolan-
dije. Æal pa njegov edini prijatelj, Bal,
æivi zelo daleË, na neki drugi zvezdi, na
Polæonogiji. Prijatelja se ne moreta obi-
skovati vsak dan, zato je Lulujev oËka
izdelal okonet, prek katerega se vsak
dan lahko vidita in pogovarjata. Neke-
ga dne Bala ni mogoËe priklicati. Se je
zgodilo kaj hudega? Slikanica s preprosto vsebino in igrivo
zvoËnostjo besed ima moËno likovno podobo. Ilustracije, ki
so kolaæi, pritegnejo z moËnimi, Ëistimi barvami in z neæni-
mi, reliefnimi strukturami. Barbara Lekπe je s to slikanico
leta 2008 osvojila drugo mesto na nateËaju za najboljπo
otroπko in mladinsko knjigo mestne obËine Schwanenstadt v
Gornji Avstriji. Zaloæba Ocean.

OTROK OD 1. DO 3. LETA
PriroËnik Anne Bacus govori o prvih treh letih æiv-
ljenja, enem najpomembnejπih obdobij v oseb-
nostnem razvoju otroka. Razdeljen je na poglav-
ja, ki obsegajo po tri mesece. V vsakem izpostavi
znaËilnosti tedanjega razvoja - usvajanje jezika,
raziskovanje telesa, smeh, samostojnost... PriroË-
nik na kratko opredeli razvojno znaËilnost, sledi
razËlemba vzrokov in posledic ter nasvet za star-
πevske odloËitve. Knjiga je napisana toplo, z razu-

mevanjem za otroka in za starπe. Starπe opogumlja, da na svoj na-
Ëin vzpostavijo z otrokom zaupljiv, spoπtljiv, varen in ljubeË odnos,
ki bo otroku pomagal zrasti v zdravega, zadovoljnega Ëloveka, ki
bo znal ljubiti, izraæati Ëustva, razmiπljati, delati in sodelovati - da-
jati in prejemati. PriporoËam! Zaloæba Celjska Mohorjeva druæba.

VAMPIRJI IN VOLTI
»etrta knjiga iz zbirke KrokarπËine pripoveduje,
kako je simpatiËno odπtekana, prismuknjena, Ëu-
daπka druæina z gradu Drugoroki organizirala
veliki ples za noË Ëarovnic. Æeleli so prirediti naj-
sijajnejπi ples, kar jih je kdaj bilo, da bi se poka-
zali pred sorodniki in sosedi, zato so povabili
Metulje smrtnike - glasbeno skupino strica Sila-
sa, ki ga niso videli æe nekaj let. Zdi se, da se bo

po zaËetnih zadregah vse lepo izteklo, saj gostje v Ëarovniπkih, hu-
diËevskih in vampirskih preoblekah povsem zapolnijo dvorano, ko
nenadoma zmanjka toka. Ples je uniËen, za Drugoroke pa se straπ-
ljiva noË πele priËne... To je knjiga, ki zabava otroke in oËara odra-
sle. PriporoËam! Marcus Sedgwick, zaloæba Miπ. 

MALI LEON NI JEZEN
Slikanica za najmlajπe malËkom pomaga
razumeti svoja Ëustva, obËutke in poËut-
je. Po dve sosednji strani prikazujeta nas-
protja, na primer, ko je Leon zaspan in
ko je buden, ko je jezen in ko je vesel, ko
je umazan in Ëist, ko se udari in ko dobi
na koleno obliæ, ko je srameæljiv in ko je pogumno druæaben...
Vsako poËutje, obËutek in Ëustvo je prikazano z znaËilno situa-
cijo, s preprosto, Ëisto risbo, ki ima ravno prav podrobnosti, z
izbrano estetsko likovno podobo in kratkim besedilom. Slikani-
ca je prilagojena majhnim in πe ne zelo spretnim rokam, zato je
natisnjena na trpeænejπem papirju in ima zaobljene robove ter
priroËno velikost 19 x 19 cm. Linne Brie, zaloæba Kres.  
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RDE»A HI©A ALI SKRIVNOST
ÆIVIH BESED
PoetiËna knjiga slika odraπËanje nekoliko drugaËne-
ga, toda nadarjenega deËka v letih, ko njegova na-
darjenost πe spi, ko πe ni jasno izraæena. DeËek mora
premagati ovire - osamljenost in omalovaæevanje so-
πolcev zaradi teæav pri branju in pisanju - preden se
razvije v metulja. Pri tem mu pomagajo veliËastna
narava πvedskih gozdov, domiπljija, ki mu dovoli vi-
deti skrivnostne trole, opuπËena rdeËa hiπa sredi goz-
da in njeni æe davno mrtvi ljudje, predvsem pa stari pastir, ki vse to
osmisli. Pastir je preprost, toda notranje bogat in moder Ëlovek, ki
deËka dobro razume. Pripoved pogosto prehaja tanko mejo med
realnostjo in sanjami, med osamljenostjo in toplino prijateljstva...
Angelika Zöllner, zaloæba Celjska Mohorjeva druæba.


