
MOJ PRVI KLAVIR,
pesmarica s klaviaturo
Kartonka je razdeljena na dve polovici.
Zgoraj otrok obraËa strani pesmarice,
spodaj je klaviatura z devetimi ≈klavirski-
mi« tipkami. V pesmarici je na vsaki levi
strani pesmica z besedilom in ilustracijo,
na desni strani, nad klaviaturo, pa je notni

zapis. Note so sicer zapisane na notnem Ërtovju, vendar so razliË-
nih barv. Ker so z barvo oznaËene tudi klavirske tipke, jih lahko
razbira æe otrok. Pesmic je πest: Na kmetiji je lepo, Sveti, sveti
zvezdica, Mina majhno ovËko ‘ma, Kolesa na avtu, Pluj, pluj bar-
Ëica in Kakπne ljubke roæe. To so zelo preproste pesmice, ki jih
lahko zapojejo æe najmlajπi otroci. Zaloæba UËila International.

ÆIVA IN PRABLED
Pred petnajstimi leti so na Bledu naπli zlat na-
πivek s skrivnostnim vzorcem, ki so ga arheo-
logi datirali v 13. ali 12. stol. pred naπim πtet-
jem. »emu je naπivek sluæil? Kateremu ljuds-
tvu je pripadal? Ali je vzorec na njem zapis
Ëesa pomembnega? Æiga X. GombaË je vede-
nje o tistem Ëasu, ljudeh in predmetu prelil v
zgodbo o Æivi, sodobni deklici, ki odpotuje

nazaj skozi Ëas, med ljudi, ki so skrivnostni naπivek uporabljali.
Zgodbo, ki na otrokom primeren naËin pove vse, kar je bistveno,
in je nastala v povezavi z Narodnim muzejem Slovenije, pripovedu-
je duhovito, poglavja pa popestri s stripi - prijazno do otrok, ki πe
ne berejo zlahka. Ilustracije Ivan Mitrevski, zaloæba Vilinia.

PIKIJEVA ZABAVNA
TORBICA
Ljubka torbica, ravno prav majhna, da
jo otrok vzame s seboj na poËitnice,
skriva pet tanjπih knjiæic o priljubljenem
kuæku Pikiju. Dve knjiæici sta zgodbi -
prva pripoveduje o tem, kako se Piki

zveËer odpravlja v posteljo, druga pa o Pikijevem rojstnem dnevu. Obe
imata na sredini nalepke, s katerimi otrok dopolni ilustracije. Nalepke
so velike, saj so namenjene majhnim prstkom. Tretja knjiæica je pobar-
vanka, v Ëetrti in peti pa so zabavne naloge, v katerih otrok primerja,
opazuje, πteje, povezuje, potuje po labirintu... Torbica je primerna za
otroke od 3. leta dalje. Eric Hill, Zaloæba MK.

PIKA: PIKA NO»E 
POSTATI VELIKA, strip
Sredi petdesetih let je Astrid Lindgren pripravila
vrsto scenarijev za stripe o Piki NogaviËki. Scena-
riji so povzemali æe znane zgodbe iz njenih knjig
o Piki, le da je bilo besedilo stripovsko okrajπano
na posamezne stavke, saj je pripoved temeljila

predvsem na ilustracijah Ingrid Vang Nyman. Stripi so sprva izha-
jali na zadnjih straneh otroπke revije, kasneje pa so jih izdali πe kot
samostojen album, kot je ta, ki je pravkar izπel pri zaloæbi MK. V
njem je zbranih 12 prigod. Zelo kratko besedilo bo pritegnilo tudi
otroke, ki se πele uËijo branja. Æivahne, preproste ilustracije z zna-
Ëilno estetiko petdesetih let pa bodo budile nostalgijo v odraslih.

TAKO GOVORIJO
ÆIVALI...
Kaj se zgodi, Ëe Ezopove basni ilustrira
umetnica, ki ima korenine na Japon-
skem, a æivi na poti med ZDA in Evro-
po? Zgodbe, v katerih stari mojster riπe

Ëloveπke znaËaje, znaËilne situacije in medËloveπke odnose, ki jih pre-
meteno pripiπe æivalim - v poduk ljudem - z njeno likovno podobo do-
bijo novo estetsko dimenzijo. Knjiga je izbor trinajstih zelo znanih ba-
sni, ki sporoËajo, da laËnemu zlato pomeni manj kot hrana; da se æa-
ba, ki se napihuje, prej razpoËi, kot postane vol; da lovec ne sme poz-
nati usmiljenja do plena; da tudi majhni zmorejo kdaj pomagati veli-
kim... Strnjene so v nekaj stavkov, ki pa ohranjajo bodikljavo duhovi-
tost in jasno poudarijo zakljuËni moralni nauk. Zaloæba Kres.

MOJI VELIKI DELOVNI
STROJI, igre in nalepke
Mali obËudovalci gradbiπË in velikih,
hrupnih, moËnih delovnih strojev, trak-
torjev, viliËarjev, kopaËev, tovornjakov,
nakladaËev, valjarjev, bagerjev, prekucni-
kov, buldoæerjev..., pozor! Pri zaloæbi
UËila International je izπel zvezek, ki ob-
sega 40 strani iger za predπolske otroke,

v njem pa so glavni liki delovni stroji (z oËmi in usti, seveda),
na sredi pa so πe nalepke. VeË kot 120 jih je, za povrh pa jih je
mogoËe prestavljati in veËkrat uporabiti, zato omogoËajo mno-
go ur igre. Naslovnica se raztegne v sliko dolgega gradbiπËa,
kjer je veliko dodatnega prostora za nalepke strojev, kupov
gradbenega materiala, gradbene lope in varnostnih ograj.

5 MALIH JABOLK
Yusuke Yonezu, japonski avtor karton-
ke, ki je izπla pri zaloæbi Kres, je za
malËke ustvaril slikanico senzibilne es-
tetike in zanimive vsebine. Vse na njej
je nenavadno - ilustracije z nejasnimi,
zmehËanimi robovi v harmoniËnih,
toda kontrastnih odtenkih, ki niso sijo-
Ëi, ampak elegantno priduπeni, matematiËno vzorËenje in πtetje
(v knjigi za najmanjπe!), πtetje od zadaj naprej, izborna kompo-
zicija likovnih elementov, minimalistiËno izËiπËena podoba, vse-
bina, ki pripoveduje zgodbo πe med vrsticami in pod zavihki... -
toda vse je zelo smiselno, dobro premiπljeno in estetsko. To je
kartonka za knjiæne sladokusce. 

PRINCESKINA 
»AROBNA OBLEKA
Dokler ni priπla zlobna maËeha, je bil grad,
na katerem æivi princeska KresniËka, vesel in
sreËen kraj. Zlobna Morlag pa je uroËila kra-
lja, se polastila gradu in uniËila vse, kar je
lepo, prijazno in dobro - cvetoËi vrt, diπeËo
hrano, lepo glasbo... ©e ptice ne pojejo veË,
grad pa je preraslo trnje. KresniËko je maËeha poniæala v razca-
pano sluæabnico. Nekega dne nesreËna princeska najde v gozdu
skrivnostno Ëarobno obleko. Ko jo obleËe, se ji priËnejo uresni-
Ëevati æelje. Bi zmogla premagati tudi urok? Knjiga ima vgrajeno
stikalo, in ko otrok pritisne nanj, se princeskina Ëarobna obleka
zares zableπËi! Melanie Joyce, zaloæba UËila International.

VITE©KI GRAD
Zaloæba UËila International v zbirki Kaj?
Kako? Zakaj? izdaja slikanice, ki na otro-
kom prijazen naËin podajajo znanje, po-
membno za dobro sploπno izobrazbo. V
tej slikanici pripoveduje o srednjeveπkem
gradu in njegovih prebivalcih - vitezih,
gospeh, otrocih, duhovniku, uËitelju, pa
tudi o kovaËu, krojaËu, hlevarju..., ki delajo na gradu. Razkrije
zanimive podrobnosti - kako so se umivali, kaj so jedli, kako so
se igrali in uËili otroci, kaj so poËele gospe... Vidimo tudi turnir,
veliko slavje v dvorani in obleganje gradu. Slikanico odlikujejo
prikupne, toda zelo povedne ilustracije, in tehtno, skrbno pre-
miπljeno besedilo.

KOZJA POGA»A
Ljudje praznujemo boæiË, Ëas, ko se priËne
spet daljπati dan, troli pa ravno obratno - trol-
æiË, Ëudoviti Ëas, ko noËi kar trajajo in traja-
jo. Tik pred trolæiËem gospa Trolova piπe gr-
dediju na Norveπko, kako Ëudovito je v izg-
nanstvu - zaradi tiste zoprne prigode s kozlom
so se morali izseliti v malomeπËansko angleπ-
ko predmestje - napiπe pa same laæi, kako

lepo se imajo. »ez nekaj dni dobijo pismo, da je grdedi æe na poti
k njim. O la la! Tokrat bo praznovanje trolæiËa nekaj, kar bo za-
gotovo spremenilo boæiËni veËer dolgoËasno poπtirkanih angleπ-
kih sosedov... Knjiga, pri kateri se nasmejiπ do solz! Alan Mac-
Donald, ilustracije Mark Beech, zaloæba KM©.

GREMO NA POT
MOJI PRIJATELJI
NA KMETIJI
Tri kartonke zaloæbe Kres pri-
kazujejo predmete in æivali ter
besede zanje. Namenjene so najmlajπim, ki se πele
uËijo besed in πele vadijo zbrano opazovanje podob
ter listanje knjig. Zato so strani enobarvne, na kon-
trastni podlagi pa je s fotografijo predstavljen po en
sam predmet ali æival kot slikovni izrezek. Naj-
manjπim so prilagojeni tudi majhen format, debele
kartonske strani, mehko podloæen ovitek in zaob-
ljeni robovi. Gremo na pot prikazuje vozila na kopnem, v vodi, v
zraku in celo v vesolju, v Mojih prijateljih so prikazani hiπni ljub-
ljenËki, Na kmetiji pa æivali, kakrπne æivijo na naπih kmetijah.

DINOZAVRI
NavduπujoË in zelo obseæen vodnik (175
strani) o dinozavrih pripoveduje na oko
privlaËno in zelo zanimivo. Vsak dinozaver
je predstavljen z veliko realistiËno sliko in z
osnovnimi podatki o Ëasu, ko je æivel, veli-
kosti, njegovem naravnem okolju in najz-
naËilnejπih lastnostih. Sledijo zanimivosti,

na primer, kako je æival sliπala, s Ëim se je prehranjevala,
kako je lovila plen, katere posebne dele telesa je imela, kako
je dobila ime... Knjiga ima tudi interaktivni dodatek - z mo-
bilnim telefonom ali s tablico omogoËa dostop do aplikacije
oziroma ogleda osupljivih video posnetkov, v katerih dinoza-
vri tudi oæivijo. Zaloæba UËila International.

PRAVLJICE ZA DEKLICE
KlasiËne pravljice so v tej bogato ilustrira-
ni slikanici razdeljene na dve polovici. V
prvi so zbrane pravljice za mlajπe deklice,
v drugi pa za starejπe. Knjiga v naslovu
pravi, da je namenjena deklicam, toda Ja-
kec in fiæolovo steblo, SneguljËica, Mede-
njaËek, Trije praπiËki, Cesarjeva nova ob-
laËila, SebiËni velikan, TrnuljËica, Pepel-

ka, RdeËa kapica, Zlatolaska in trije medvedi, Janko in Metka...
so pravljice, ki so vπeË tudi deËkom. Besedilo je okrajπano in pri-
rejeno, primerno starosti otrok. Ilustracije so delo petih avtorjev,
knjiga pa daje vtis likovnega obilja. Nick Ellsworth, Stephen Ait-
ken in drugi, zaloæba UËila International.

LAHKO POKUKAM 
V TVOJO PLENI»KO?
Mala, straπno radovedna miπka bi rada izvede-
la in pretaknila prav vse. Nekega dne æeli vide-
ti, kaj imajo v pleniËki njeni prijatelji. Pri zajË-
ku vidi zajËje bobke, pri kozliËku kozje bobke,
pri kuæku pasji kakec, pri kravici kravjek... Ker
je otrok, ki lista slikanico, prav tako radoveden
kot miπka, odviha æepek s pleniËko, da vidi, kaj se skriva v njej.
Na koncu pokuka πe v miπkino pleniËko. Glej, prazna je! Miπka
pove skrivnost - ona hodi kakat na kahlico. PrisrËna in neæno du-
hovita slikanica z zelo prikupnimi ilustracijami pomaga razbijati
napetosti in zadrege privajanja na kahlico, hkrati pa πiri otrokov
besedni zaklad. Guido van Genechten, zaloæba Sanje.

Izbor in predstavitev:
Maja »repinπek
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ANGRY BIRDS:
ZAME©ANI MAGNETKI
ZABAVNO USTVARJANJE
Igralna kartonka, v kateri je predstavljenih se-
dem jeznih ptiËev, ima priloæenih veË kot 30
magnetkov, s katerimi otrok dopolni ptiËe na
ilustraciji. Ko jim namesti kljune, oËi in obrvi,
ustvarja razliËne smeπne like. Pri tem ga vodi
preprosto besedilo zgodbe o tem, kako so jezni
ptiËi premagali zlobne pujse. Ustvarjalni zvezek
pa ponuja predloge za 20 prikupnih otroπkih iz-
delkov, korak za korakom, od roËne lutke, pa-
pirnatega letala, kegljev, piπkotov, fraËe, maske,
krone... do dirkalnika. Vsi izdelki imajo seveda
peËat priljubljenih jeznih ptiËev. Zaloæba MK. 
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KNJIÆNE POLICE

MOJA PRVA KNJIÆNICA:
BESEDE • ÆIVALI
Pri zaloæbi MK sta v zbirki Moja prva knjiæ-
nica izπli dve za dlan veliki πkatli, v katerih je
spravljenih po πest majhnih kartonk. Majh-
nost je njihova prednost, saj so namenjene
malËkom od 6. meseca dalje, tako majhni
otroci pa z veËjimi kartonkami teæko rokuje-
jo. Poleg tega jih je zaradi priroËne velikosti
laæe vzeti s seboj, v torbo, v otroπki nahrbt-
nik, v avto, v Ëakalnico... Vsebina kartonk je
primerno preprosta - na enobarvni podlagi
je pisana, zelo nazorna fotografija enega
predmeta ali æivali in beseda zanj. Zadnja
stran kartonk pa je namenjena igri, saj vseh
πest knjiæic zloæimo v preprosto sestavljanko.  



PUJSA IN ANDREJ MIGEC:
PUJSA DETEKTIV 
IN DRUGE ZGODBE
Andrej Migec je imel sreËo, da je k njemu
priπla æivet morska praπiËka po imenu Pujsa,
ki zna govoriti po Ëloveπko (ali pa morda An-
drej govori jezik morskih praπiËkov?), ker je
dobil pravo prijateljico. Adi Smolar v dvanaj-
stih zgodbah pripoveduje, kaj vse sta doæive-

la. V prvi zgodbi izvemo, kako je bilo, ko je bila Pujsa πe dojen-
Ëek, nato, kako se je urezala in jo je Andrej ozdravil, najprej z
obvezami, nato pa z naroËilom pice... Prikupne kratke zgodbe
dihajo toplino, vedrino in vero, da bo πe vse v redu, tudi kadar
gre kaj narobe. Vsaka zgodba pa ima spretno vpleteno tudi
pouËno noto. Ilustracije Boæo Kos, zaloæba Literarni val.

ZGODBA O BABARJU
Prvo zgodbo o slonjem kralju Babarju je Jean de
Brunhoff napisal leta 1931 in z njo takoj dosegel
velik uspeh najprej v Franciji, nato pa πe na an-
gleπkem govornem podroËju. Pri nas pa ga, zara-
di ideoloπkih pomislekov, nismo poznali do 90.

let. Prva knjiga pripoveduje, kako je Babar postal kralj. Ko je bil πe
mladiËek, so mu ustrelili mamo. Pobegnil je v veliko mesto, sreËal
staro gospo, ki mu je kupila obleko in poskrbela za njegovo omi-
ko, nato pa se je vrnil v dæunglo, da je svojemu ljudstvu prinesel
blagodati civilizacije... Preproste zgodbe o Babarju so πe po toliko
desetletjih neustavljivo privlaËne! Zaloæba Skrivnost.

PODVODNA ZGODBA
Po neurju na morju imajo ribice veliko dela: v
pristaniπËe vraËajo ladje, mirijo valove, lovijo
pobegle otoËke, pomagajo soncu in oblakom,
da se spet vrnejo na pravo mesto na nebu...
Duhovita slikanica litovskega ilustratorja in
pisatelja Kȩstutisa KasparaviËiusa, dvakratne-
ga nagrajenca knjiænega sejma v Bologni (nje-

gova dela so prevedena v veË 20 jezikov), je sedaj prviË izπla tudi
v slovenπËini. Slikanica se bohoti v prefinjeni domiπljiji, duhoviti in
veËpomenski. Besedilo odliËno dopolnjujejo preproste in elegant-
ne ilustracije v neænih, zamolklih barvah, polne podrobnosti, kot
da bi bile iz nekega drugega Ëasa otroπkih slikanic. Toplo priporo-
Ëam! Zaloæba KUD Sodobnost International. 

JUHE, JUHICE, JUHEJ!
Nova pesniπka zbirka Anice Perpar je igriva in
vesela hvalnica hrani in otroπkemu dojemanju
sveta. Pesmi pravijo, da mora biti juha dobra,
toda tudi lepa na oko, da po joti teta Rita iz
Dola preglasno govori, da se krompirjevo juho
skuha, kadar kdo zboli... Kazalo po 35 pesmih
se bere kot kuharski vodnik - Gobova, Krompirjeva, Jota, CvetaËna, Pa-
radiænikova, ©pinaËna, BuËna, Prismojena... To je duhovita domislica
pesnice, ki zmore spregovoriti v rimah tudi o najbolj vsakdanjih stvareh.
Pesmi so kratke, dvokitiËne, da si jih otroci lahko zapomnijo, ob vsaki
pa je dodan verz z manjkajoËo rimo, ki otroka vabi in opogumlja, naj
poiπËe rimo πe sam. Duhovito knjigo je s sonËnimi ilustracijami opremi-
la Darja Rupnik. Zaloæba Ad Pirum, www.adpirum.si

ZNAM RISATI:
ÆIVALI • KMETIJA
Dve prikupni kartonki otroka
uËita narisati preproste like -
maËko, psa, ribo, zajca, morske-
ga praπiËka, ptiËa, ovco, kokoπ,
traktor, kravo, svinjo in straπilo -
tako, da sledi πtirim korakom, ki
so prikazani na levi strani, otrok pa riπe na desno stran. Liki so sestav-
ljeni iz krogov, elips, pik in Ërtic. Dodano je pisalo, ki omogoËa, da ris-
bo zbriπemo kar s krpico in æe lahko riπemo znova. Preprosti uËbenik
in vadnica v enem je primerna za otroke od 3. do 6. leta, ko otrok
zmore Ërto zakljuËiti v krog in narisati pike ter Ërte za obraz in rep. Pri-
kupne ilustracije so delo Simona Abbotta, zaloæba MK. 
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BRIHTNA GLAVCA 
ZA CICIBANE: NALOGE
KRATKO»ASNICE
Zvezek kratkoËasnih nalog Barbare Hanuπ je
namenjen otrokom od 4. do 6. leta. V njih
otroci povezujejo, primerjajo, opazujejo, opi-
sujejo, se podajo po labirintu, iπËejo razlike, le-
pijo nalepke, opazujejo urne kazalce, πtejejo,
iπËejo skrite predmete, vpisujejo Ërke, reπujejo uganke... To so
veπËine in znanja, ki jim bodo koristila, ko vstopijo v πolo.
Otroci ob reπevanju nalog spoznavajo razliËna okolja - kmeti-
jo, otroπko igriπËe, dom... Zvezek odlikujejo odliËne ilustracije
slovenskih ilustratorjev Ane Razpotnik, Petra ©kerla, Polone
Lovπin in Mojce Lampe Kajtna. Zaloæba MK.
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NUMEROLOGIJA: TVOJE IME
- TVOJA OSEBNOST
Romana PogorelËnik je avtorica, ki o numero-
loπkem pomenu imen piπe tudi za Mojega malË-
ka. Pri zaloæbi MK je izdala veliko knjigo, v ka-
teri numeroloπko analizira veË kot 100 pogostih
slovenskih imen. Avtorica razloæi tudi osnove
numerologije in poda navodila za izdelavo nu-
meroloπke analize imen, ki jih ne boste naπli v
knjigi, ter analize priimka in rojstnega datuma. To bo v pomoË
bodoËim starπem, ki bi æeleli otroku izbrati najbolj ustrezno ime
glede na priimek in datum rojstva, pa tudi vsem drugim, ki bi
radi obrnili svoje æivljenje v druge vode - tudi s pomoËjo spre-
membe vibracij, ki jih oddaja Ëlovekovo ime. 

KOSTJA VESELKO
Stephanie je po stricu, zelo uspeπnem pisatelju
fantazijskih grozljivk, nepriËakovano pode-
dovala vilo s posestvom. Si predstavljate, da
ste stari 12 let in ste podedovati Ëudovito
lepo, toda gotsko temaËno vilo? Kmalu pa se
izkaæe, da je podedovala tudi velike teæave.
Po æivljenju ji streæe temaËni svet poπasti, na-
jetih morilcev in Ëarovnikov, ki od nje hoËe
nekaj, zaradi Ëesar je umrl njen stric. Toda de-

klica dobi z dediπËino tudi nenavadnega prijatelja - Kostja Vesel-
ka, ki je bil zaæiva Ëarovnik, sedaj pa je æiv okostnjak, ki se kot de-
tektiv bori proti magiËnemu zlu... Zelo duhovita knjiga, polna hi-
trih dialogov, magije in norih obratov bo navduπila starejπe otro-
ke. Derek Landy, zaloæba Modrijan.

NIKAR NE GLEJ! 
CLARICE BEAN
Tretja knjiga je dnevnik o tisoË in eni skrbi Cla-
rice Bean. Nekatere so majhne, recimo, kako
prepreËiti, da ti bratec ne pojé vseh Ëokoladnih
piπkotov, druge so vesoljno velike. Recimo, kako
ugotoviti, zakaj æivimo. Vse ostale vmes segajo v
odnose s prijateljicami, soπolci in z druæino.
Toda sræ zgodbe, nekako skrita med vsakodnev-

ne dogodke, govori o izgubi prijateljice in o tem, kako vzpostaviti
novo prijateljstvo, πe bolj pa o resniËno zaskrbljujoËi stvari - o med-
vrstniπkem nasilju. Ob napeti zgodbi se otrok vËasih nasmeje, toda
tudi soËustvuje in razmiπlja. Zgodba spodbuja senzibilizacijo medvrst-
niπkih odnosov, vsebuje pa tudi nekaj dobrih namigov, kako se zoper-
staviti nasilju. Lauren Child, zaloæba Morfem. 

POLETJE ©KRÆATOV
Eloisa æivi samo z oËkom. Odkar ji je umrla
mamica, ne govori veË, oËka pa ne najde veË
miru. OËkov beg je sluæenje denarja, stalne
selitve in vedno nove æenske, Eloisin pa umik
vase. V Eloisino æivljenje vstopimo v trenut-
ku, ko se z oËkom vraËata v njegovo rojstno
mesto, kjer je podedoval staro hiπo. V zapuπ-
Ëeni hiπi Eloisa zagleda privid - naproti ji pri-
teËe deklica, se zastrmi naravnost vanjo, nato pa izgine. Kdo je?
Kaj hoËe? V Ëudoviti, napeti zgodbi, ki se dogaja na pol v realno-
sti na pol v domiπljiji, sledimo Eloisini preobrazbi od otrple æalo-
sti do postopnega rojevanja novega upanja, na koncu pa notra-
njega miru in celo obeta nove sreËe. Navduπila bo otroke in odra-
sle. PriporoËam! Kate Constable, zaloæba Morfem. 

DE»EK IN MEDVED 
V »OLNU
DeËek in medved se odpravita na potovanje
s Ëolnom, toda cilj potovanja ni znan. Kapi-
tan medved se pretvarja, da ve, kaj je cilj in
kako priti tja. Njegova pomorska karta pa
kaæe le veliko modro praznino. Nikamor ne
prideta in vendar se v zgodbi zgodi vse - iz-

gubita tri plovila, doæivita brodolom, se spreta in spet pobotata,
obupujeta, πalita, menjata vlogi... Na povrπju je zgodba zabav-
na igra pretvarjanja, polna domiπljije. Med vrsticami pa pripo-
veduje o æivljenju, o tem, kako se zdi brez cilja, a ga ima, o tem,
kaj je pomembno, kako najti dobro soæitje z ljudmi, ki jih vËa-
sih ne maramo, kako v obupu spet najti moË, da veslamo na-
prej... Odpuljena, zabavna, navdihujoËe sveæa knjiga! Dave
Shelton, zaloæba Sodobnost International.

ROÆE ZA »AVKNJENO
»AROVNICO
»avknjena Ëarovnica malim æivalim v gozdu -
jeæu, zajcu, kosu in sovi - povzroËa precej ne-
prijetnosti, ampak tudi oni svoji ljubi Ëarovni-
ci radi ponagajajo. Ona jim, recimo, naËara
πepetajoËo travo, ki prestraπi vse po vrsti, oni
pa se nato skrijejo med travo, da ji lahko πe-
petajo nesramnosti. V resnici si nihËe od njih

ne æeli æiveti brez drugega. Kadar si ravno ne nagajajo, se mastijo s
palaËinkami, robidnicami in borovnicami... V gozdu paË ni nikoli
dolgoËasno! To je æe tretja knjiga Ëavknjenih zgodb Hanne Kraan
in ilustratorke Annemarie van Haeringen, ki je prevedena v slo-
venπËino. Zaloæba Sodobnost International.

»LOVE©KO TELO 
Obseæen (170 strani) vodnik po Ëloveπkem
telesu je namenjen otrokom. Razlaga, kako
naπe telo deluje, ko se gibljemo, dihamo, mi-
slimo, gledamo, prebavljamo... Za to so po-
trebne razlage notranjega dogajanja, ki jih
vodnik prikaæe zelo nazorno, z mnogo foto-
grafijami, skicami, tridimenzionalnimi modeli in s primerjavami
iz vidnega sveta. Besedila so povzetek bistvenega. Vsaka stran je
obogatena z zanimivostmi, slovarËkom manj znanih besed in z
duhovitimi podrobnostmi. Knjiga ima tudi interaktivni dodatek
- z mobilnim telefonom ali s tablico omogoËa dostop do aplika-
cije oziroma ogleda zelo zanimivih video posnetkov o Ëloveπkem
telesu v delovanju. Zaloæba UËila International.
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SLADKE SANJE
Kuharica za punce, kot pravi podnaslov,
vsebuje 60 receptov za jedi, ki zadiπijo æe
ob ogledovanju sijoËih fotografij. Jedi so
izbrane tako, da jih ni teæko pripraviti, re-
zultat pa je navduπujoË, dober in lep na
oko, saj je kuharica namenjena otrokom,
lahko pa tudi drugim kuharskim zaËetni-
kom. VeËina receptov je za posladke in
sadne napitke, a vmes so tudi recepti za slane jedi, za glavne jedi,
prigrizke, malice, domaËe zabave, piknik... Ob robu receptov so
namigi za postreæbo, predlogi razliËic z drugimi sestavinami, in-
formacije o hranilni vrednosti, o teæavnosti in Ëasu priprave ter
primernosti za hranjenje. Zaloæba MK.

OVCA IZ BOVCA / WCA Z BCA
Zelo prikupna pravljica pripoveduje, kako je
majhna bela ovËka postala Ëudovita bovπka
ovca, ena izmed πtirih pasem ovc, ki jih imamo
v Sloveniji. Marija Mezeg v dogodivπËine male
ovËke, ki se nekega dne izgubi iz paπnika v div-
jino, kjer sreËa skrivnostnega kozoroga, spretno
vplete najpomembnejπe znaËilnosti bovπke
ovce, simbola PosoËja: da izhaja iz prvotno bele
ovce, sedaj pa je Ërno-bela, da je vajena skrom-
ne gorske paπe, da zmore splezati precej visoko,
da daje mleko, toda tudi volno... Pravljica, ki je natisnjena s πiroko raz-
maknjenimi vrsticami in ima veliko ilustracij (Nataπa Vertelj), je pri-
merna tudi za prvo samostojno branje. Zaloæba Alba 2000.

ROZALINDA: RADA RI©E •
OBLECI MODELE
Rozalinda je prikupna, radovedna in æivahna
deklica. V zabavnih zvezkih jo spremljamo, ko
obira jabolka, peËe kolaËke, pleπe balet, pri-
pravi piknik, vrtnari, se preoblaËi... Otrok se
Rozalindi ≈pridruæi« pri igrivih nalogah, v ka-
terih barva, riπe in lepi nalepke ter tako do-
konËa lepe ilustracije. Pobarvanki je dodano
veË kot 25 majcenih radirk v obliki srËkov,
zvezdic in roæic, zvezku, v katerem otrok obla-
Ëi Rozalindo in njene prijateljice, pa veË kot
200 nalepk. Rozalinda bo πe posebno oËarala
deklice, ki imajo najraje roænato barvo. Zbir-
ka poleg teh dveh zvezkov obsega πe dva, ena-
ko prikupna. Zaloæba UËila International.

Izbor in predstavitev:
Maja »repinπekKNJIÆNE POLICE


