
Prvo raËunanje • piπi-briπi
Zvezek zabavnih nalog ima v hrbtiπËu sprav-
ljeno posebno pisalo, s katerim otrok reπuje 26
strani igrivih nalog in se ob tem seznanja z os-
novami matematike. Naloge so natisnjene na
gladko polakiranem papirju, pisalo piπi-briπi
pa omogoËa, da naloge veËkrat reπi. Naloge so
namenjene otrokom od tretjega leta dalje. V

njih otrok πteje in seπteva ter odπteva πtevila do deset. Na primer, πteje
sveËke na torti, prebere besedo za πtevilo pet in ga nato napiπe πe s πte-
vilko, primerja πtevilo æog na igriπËu, seπteje dve in dve jabolki... Na-
loge so razliËno teæke. Nekatere bi lahko kot zabavno vajo reπili tudi
otroci v prvih razredih osnovne πole. Zaloæba UËila International. 

Kolesa se vrtijo
Prikupna kartonka z luknjami, v ka-
tere otrok lahko vtakne prstke ali pa
pokuka skoznje kot skozi oËala, pri-
poveduje o vozilih. Parni valjar,
kolo, avto, motorno kolo, meπalec
za beton, formula ena, gasilski avto,
tramvaj... otroke tako navduπujejo,
da se jih ne naveliËajo opazovati. Slikanica pripoveduje v rimah,
hkrati pa otroku nudi tudi nove tipne izkuπnje in novo izkuπnjo
opazovanja prostora. Rime lahko beremo tudi kot uganke, ki z
opisom dela, ki ga vozilo opravlja, otroku pomagajo najti pra-
vo besedo. Slikanico krasijo odliËne ilustracije, inovativno obli-
kovanje in dober prevod rim. Giovanna Mantegazza, ilustracije
Carlo Alberto Michelini, zaloæba Narava.

Prva ljubezen
Brane MozetiË obËuteno pripoveduje o
vzniku prve ljubezni, ki se zgodi v vrtcu.
Toda naklonjenost, obËudovanje in zaπËit-
niπtvo med dvema deËkoma odraslim ni
vπeË. Vzgojiteljice ju opazujejo, nato so
hude in ju loËijo. Prepovedo jima, da bi se
πe kdaj pogovarjala ali igrala drug z dru-
gim. Otroka pa ne vesta, kaj sta storila na-
robe. »utita le, da odrasli njunih Ëustev ne odobravajo. Neæna
slikanica s subtilno zgodbo in s preprostimi, toda Ëudovitimi ilu-
stracijami pripoveduje zgodbo, nad katero bi se morali odrasli
zamisliti. Lahko pa je tudi dobro izhodiπËe za pogovor o razliË-
nih vrstah ljubezni. Ilustracije Maja Kastelic, zaloæba ©kuc.

SlaπËiËarna pri Veseli Eli
Ela oboæuje sladkarije - to vedo vsi njeni prijate-
lji. Zato ji vedno prinesejo kaj slastnega, recimo,
ribezovo torto, leπnikovo Ëokolado, napolitan-
ke... Vsak tisto, kar misli, da je najboljπe in bo
zato vπeË tudi Eli. Dobre duπice! Pa skrbne tudi.
Kajti vsi po vrsti morajo poskusiti malo na sredi-

ni in veliko ob straneh, ali ni slaπËica pokvarjena in ali je res dobra.
Nekega dne je Eli dovolj teæav s pokvarljivimi sladkarijami, zato se
odloËi, da bo odprla lastno slaπËiËarno, kjer je sladic, kolikor jih ho-
Ëeπ, pa πe sveæe so. OËka, mamica, babica in dedek in vsi njeni pri-
jatelji so navduπeni... Duhovita knjiga Slavka Pregla z ilustracijami
Zvonka »oha je primerna tudi za zaËetne bralce. Zaloæba Miπ.

Æiva in antiËni rojstni dan
»e se Æiva dotakne kakπnega muzejskega
predmeta, jo v trenutku odnese v Ëas, ko je
predmet nastal. Tokrat se je dotaknila pozla-
Ëenega kipa Emonca in... pristala v rimski
Emoni. Tam ima prijatelja Gaja Tina. Toda
tokrat je Gaj Tin zamiπljen. OËku bi rad po-
daril nekaj lepega za rojstni dan, pa ne ve,
kaj bi. Kako naj mu sam izdela veliko ladjo,

se do jutri nauËi igranja na tibio, priljubljeno rimsko piπËal, ali mu
skuha mlince z zeljem in bobom ter kozjim sirom? ©e sreËa, da ima
Æiva dobro zamisel... Æiga X. GombaË v kratko zgodbo spretno
pritika antiËne podobe, predmete, besede zanje, bogove in rimski
naËin æivljenja, Ivan Mitrevski pa jih tudi prikaæe v stripovsko
obarvanih ilustracijah. PriporoËam! Zaloæba Vilinia.

Ja pa ja
Darinka Kladnik, novinarka in avto-
rica πtevilnih knjig o stavbni in kul-
turni dediπËini, je napisala Ëisto po-
sebno knjigo - slikanico in spomin-
sko knjigo v enem, knjigo o dediπËini

otroπkih let. Navdihnila jo je vnukinja. Otroπke domislice, nji-
hov sveæ pogled na svet, so bralcu v veselje, pa tudi v premislek,
da ni vse nujno tako, kot mislimo odrasli. Kratke zgodbe o de-
klici Enii nas nasmejejo in opomnijo, kako neposredni in iskre-
ni so otroci ter kako preprosto je æivljenje, Ëe ohranimo otroπki
pogled nanj. V drugem delu knjige so zgodbe, ki so jih dodali
drugi dedki in babice. Knjigo krasijo izjemne ilustracije akadem-
ske slikarke Emire TurnadæiÊ. Zaloæba Zavod za intelektualno
lastnino, naroËila knjige na e-mail: kladnik.darinka@gmail.com

Dinozavri in BajbulËki
V nova knjigi pesmi za otroke Aleksandre Koc-
mut je zbranih 10 pesmi o dinozavrih in 9 pe-
smi, ki o BajbulËkih, prijaznih poπastih in dru-
gih Ëarobnih bitjih, ki se pojavijo, ko gredo
otroci spat. Dinozavrske pesmi govorijo o bra-
hiozavrih, ki so tekmovali, kdo ima daljπi vrat,
o tiranozavrovi zdravi dieti, o tem, kako so pte-
rozavri skuπali poleteti na lov, o reπevanju di-

plodoka, ki se je ujel v moËvirje... Pesmi, ki bodo πe posebno navduπi-
le male ljubitelje dinozavrov, so razliËnih dolæin, skupen pa jim je du-
hovit vsebinski obrat. Pesmi o BajbulËkih pa so πe posebno primerne,
da otroka prijazno zazibljejo v sen. Slikanico krasijo pisane ilustracije
Laure LiËer. Zaloæba Kulturno druπtvo Mohorjan. 

Mumin na Azurni obali • strip
V severno deæelo Muminov komaj prihaja
pomlad, komaj klijejo prve cvetke, ko Smr-
kljica in MuminoËka prebereta v Ëasopisu, da
sonËno Azurno obalo æe polnijo obiskovalci,
ki srkajo πampanjec med diπeËimi vrtnicami...
VroËe si zaæelita, da bi odpotovali pomladi
naproti. In tako se Mumini odpravijo na
Azurno obalo, naravnost v najlepπi hotel, v kraljevi apartma. Sprva se
zdi vse Ëudovito, a kmalu se izkaæe, da vroËe sonce, blazirani hotel in
na videz uglajeni gostje le niso tako prijetni. Naivni Mumini se znaj-
dejo sredi slepomiπenja visoke druæbe. Mislijo, da so jih v hotel pova-
bili v goste! Nato pa pride hotelski raËun, ki razkrije utvaro. Duhovit
strip Tove Jansson je iz izπel pri zaloæbi Sanje.

Moji smrkastiËni 
prijatelji • spominska knjiga
Pri zaloæbi Bp je izπla otroπka spominska
knjiga s priljubljenimi liki smrkcev. Va-
njo lahko otrokovi prijatelji, soπolci in
sorodniki kaj lepega napiπejo, pa tudi
nariπejo. Ker so otroci marsikdaj brez
prave zamisli, kaj bi napisali, knjiga su-
gerira prikupne predloge. Recimo, da

vsak prijatelj napiπe kaj o sebi, kako ga πe kliËejo, kakπne bar-
ve oËi ima, kaj ga veseli, katero hrano ima najraje, katera je
njegova najljubπa æival, kaj je zabavnega doæivel, kaj æeli last-
niku spominske knjige... V spominsko knjigo lahko tudi prile-
pi fotografijo, kaj nariπe ali na odtisne le svoj prstni odtis. To
je zabavna spominska knjiga, ki bo hranila koπËek otroπtva.

Koliko je ura? • piπi briπi
Zvezek ima v hrbtiπËu spravljeno posebno pi-
salo piπi-briπi, s katerim otrok reπuje 26 stra-
ni igrivih nalog in se ob tem seznanja z osno-
vami razbiranja urne πtevilËnice. Naloge so
primerne za otroke, ki æe poznajo πtevilke na
πtevilËnici in se zato lahko uËijo razbirati, ko-
liko je ura. Naloge (vaje) se priËnejo z razpoz-

navanjem polne ure. Otrok na πtevilËnice v knjigi riπe kazalce v pra-
vem poloæaju. V nadaljevanju so πe vaje za pol ure in za Ëetrt ure,
nato pa πe za minute. »isto na koncu so æe teæke vaje ≈Ëetrt na, Ëe-
trt do, triËetrt Ëez...« Vse naloge sladkajo pisane, vesele ilustracije,
sistem piπi-briπi pa omogoËa ponavljanje in popravljanje, dokler
otrok ne postane pravi mojster ure. Zaloæba UËila International. 

Prigode maksi psa Fika
Alenka si je zaæelel psiËka, pa ji ga je oËka
kupil. Dobri oËka! Toda ko bi vedel, da ni
kupil navadnega psa, ampak maksi psa, bi
verjetno bolje premislil. Fik je iz komate ke-
pice kar Ëez noË zrasel v velikana, ki mu je
oËka moral na vrtu postaviti manjπi hlev. O,
saj ga je hotel prodati, a kaj, ko je Fik reπil
Alenko, ki se je, zaslepljena od solz, skoraj utopila v mestnem vod-
njaku. Takπen pes paË mora ostati pri hiπi... Sedem zabavnih prigod
psa, ki zna med drugim tudi govoriti, in ga zato poπljejo v trgovi-
no, pa tudi v πolo gre, je imenitno popisal Rudolf »echura, z ilu-
stracijami pa pospremil Jiří ©alamoun. Knjigo odlikuje pristen Ëeπ-
ki humor v odliËnem prevodu Jurija SouËka. Zaloæba Bp.

Skrivnosti mladih levov
Topla slikanica ima zelo malo besed, a s pre-
molki, ki omogoËajo refleksijo, z mislimi
med vrsticami in z ilustracijami pove vse. Pri-
poveduje o malih levih, takπnih, kot je vsak
otrok, o levËkih, ki bodo nekoË kralji æivali,
sedaj pa so otroci, ki jih je pogosto strah. Na
primer, teme, grmenja, samote, grdih sanj...

Æiga X. GombaË ni pozabil na straπno tesnobo in na obËutek ne-
moËi, ki povsem prevzame prestraπenega otroka. S to slikanico po-
daja roko preplaπenemu otroku, ga poboæa, potolaæi in opogumi.
To je knjiga, ki jo otroku beremo v pomoË in podporo, a tudi zato,
da bo nekoË znal on sam nekemu drugemu malËku prav tako po-
dati oËetovsko roko. Ilustracije Ivan Mitrevski, zaloæba Miπ.

©tejmo skupaj
Se vam zdi, da æaba na naslovnici meæika?
To je zato, ker ima knjiga tam luknjo. Ta
luknja in prstki, ki jih otrok vtakne vanjo,
otroku pomagajo πteti. Tipni obËutek je
moËna podpora mentalnemu procesu
uËenju πtetja - temu pa je prikupna slika-
nica tudi namenjena. Na prvi strani je luk-
nja le ena, nato na vsaki strani veË - dve, tri… vse do deset. Otrok na
vsaki strani preπteje æivali. Na prvi strani vidi eno æabo, na drugi dva
tukana, na tretji tri meduze… Slikanico krasijo odliËne ilustracije, zelo
lepo oblikovanje in skrben prevod besedila v rimah. Za otroka so rime
pomembne, ker mu olajπajo pomnjenje. Giovanna Mantegazza, ilu-
stracije Carlo Alberto Michelini, zaloæba Narava.
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Jaz, Sima Mori
»udeæ iz epruetke
Topla slikanica pripoveduje ≈pravljico« o de-
klici Simi, ki je bila spoËeta s pomoËjo zunaj-
telesne oploditve. Namenjena je otrokom, ki
bi æeleli vedeti vse o tem, kako do tega pride.
Slikanica opiπe pot Ëudeæa æivljenja od nastan-
ka do rojstva. Namenjena pa je tudi odraslim,
ki hodijo po isti poti ali pa se nanjo odpravljajo. Zgodba ima prav-
ljiËno sreËen konec. Po mnogih razoËaranjih in preizkuπnjah starπa
lahko objameta ljubko deklico. Za odrasle je ta knjiga spodbuda v
Ëasu Ëakanja, upanja, razoËaranj, obËutka nemoËi, strahov in ovir.
Vmes pa je tudi marsikakπen namig, kaj πe lahko par naredi, da
podpre prizadevanja zdravnikov. Helena KodriË Mori, ilustracije
Jasmina Skurjeni, zaloæba Smiljan Mori Success Systems.

KNJIÆNE POLICE Izbor in predstavitev:
mag. Maja »repinπek

Kako æivijo • Ptice na krmiπËu 
Kako æivijo • Glodavci
Pri zaloæbi Okaπi izhaja zbirka odliËnih knjiæic o posa-
meznih æivalskih vrstah, ki jih lahko otrok opazuje pri
nas. Tokrat predstavljam knjiæico o glodavcih, v kate-
ri so predstavljeni gozdna in hiπna miπ, voluharica, ve-
verica, polh, svizec...in knjiæico o pticah, ki priletijo na
krmiπËe. Slednjo πe posebno toplo priporoËam v zim-
skem Ëasu! Zbirka knjiæic s Ëudovitimi fotografijami je
delo cenjenega poznavalca Ivana Esenka. Njegove
knjige so v uæitek odraslim in v veselje otrokom. Vse-
bina je odliËna kombinacija pomembnih podatkov in
zanimivosti, obarvana z æeljo, da bi bralec uvidel pove-
zanost æivalskih vrst in narave nasploh, ter da bi z na-
ravo sodelovali, namesto da ji skuπamo gospodovati. 

Igrajmo se z besedami • Na cesti
Igrajmo se z besedami • V gozdu
V vsaki izmed prikupnih knjiæic je zbranih osem
kratkih, enostranskih besedil, ki so natisnjena z veli-
ki tiskanimi Ërkami, v vsaki vrstici pa eno besedo na-
domeπËa sliËica. Na nasprotni strani je zelo prikupna
velika ilustracija in πtiri besede, ki so skrbno izbrane
zato, da obogatijo otrokov besednjak. Zgodbe s sli-
Ëicami so πe posebno vπeË manjπim otrokom, ker lah-
ko ≈pomagajo« brati, pa tudi veËjim otrokom, ki æe
samostojno vstopajo v svet branja, ker so sliËice nuj-
ne za poËitek med branjem. Vse zgodbe govorijo o
doloËeni temi. V prvi knjiæici je tema vozila na cesti,
v drugi pa æivali, rastline in letni Ëasi v gozdu. Darin-
ka Kobal, ilustracije Polona Kosec, zaloæba Okaπi.
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Moj dan
Obseæna knjiga (172 strani!), ki pripoveduje o
otrokovem dnevu od jutra do veËera, ima veliko
ilustracij in malo besed. Dogodke dneva opiπe v
enem stavku, na primer ≈Zdanilo se je«, loËeno
pa πe s kratkim opisom. Na primer, da nas zju-
traj sonce pozdravi in povabi v lep dan. Nato pa
sledijo ilustracije izbranih predmetov - postelja,
spalna srajca, odeja, vzglavnik... Izbor πiri otro-

kov besednjak. Poleg osnovnih besed so podane πe variacije - po-
stelja, otroπka posteljica, viseËa mreæa, pograd. Spalna srajca - pi-
æama... Knjiga je lahko izhodiπËe za pogovor, prilagojen otroko-
vi stopnji razumevanja. Toplo priporoËam! Cynthia Thiéry, ilu-
stracije Séverine Cordier, zaloæba Okaπi.
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Super Punca • Postani oblikovalka majic
Super Punca • Postani modna oblikovalka
Pri zaloæbi UËila International izdajajo ustvarjalne
zvezke za bodoËe modne ustvarjalke in ustvarjalce.
Osnova zvezka so Ërno-beli listi s prednatisnjenimi
modeli oblaËil ali pa le z manekenkami. Nanje
otrok riπe, barva in lepi, da ustvari lastne modele
majic in drugih modnih oblaËil. Zvezku so dodane
nalepke z detajli za popestritev modelov in πablone
za risanje, ki jih otrok lahko uporabi πe kje drugje,
ko je njegov zvezek æe porisan. Dodani pa so tudi
koristni nasveti, ki mlademu modnemu ustvarjalcu
odpirajo razliËne moænosti, ne da bi ga preveË us-
merjali. Ustvarjalna zvezka sta kot nalaπË za Ëas,
ko otrok okreva po bolezni, za prijetno in koristno
preæivljanje prostih ur ali poËitnic. 

Æivali • Izjemna zbirka nalog
in zanimivosti
Knjiga o æivalih je hkrati tudi zabaven delov-
ni zvezek in igralna knjiga, ki otroka vabi, da
prebere kaj zanimivega o æivalih, jih opazuje
na fotografijah, nato pa nova spoznanja πe
utrjuje v igri. Na primer, najprej si ogleda raz-
liËne vrste pajkovih mreæ in imena zanje, nato
nariπe pajkovo mreæo. Izve, zakaj imajo neka-

tere ptice pisano perje, nato pa pavu dokonËa rep z barvicami. Na
sence ptic nalepi prave nalepke s fotografijo ptice in napiπe, kako se
imenujejo. ©e posebno zanimivi pa so kviz, s katerimi otrok obno-
vi novo pridobljeno znanje o æivalih. To je knjiga, ki male ljubitelje
æivali navduπi, zanimiva pa je tudi, ko je æe vsa prebrana, poleplje-
na in porisana. Zaloæba UËila International. Kmetija - ©tej do 10

Oho, preseneËenje! Ko odpiraπ stran za
stranjo te prikupne slikanice, se z vsako
novo stranjo postavi kot na prizoriπËu πe ne-
kaj novega. Najprej se pojavi hiπa, pred njo
pa kmet na traktorju, ki na prikolici pelje
dva psa. Na naslednji strani se pred kmetijo

postavi paπnik, ob ogradi pa stojijo tri muce in πtirje konji... Bese-
dilo otroka na vsaki strani povabi, da preπteje, koliko kmetov, psov,
muc, konjev... vidi. ©tevila naraπËajo od ena do deset. Ko odpremo
zadnjo stran slikanice, so pred nami zbrani prav vsi, ki æivijo na
kmetiji. Izjema je le majhna siva miπka. Ta mala navihanka ima ve-
liko prijateljic, kakπna miπka pa se skriva na prav vsaki strani...
Anton Poittier, ilustracije Sophia Touliatou, zaloæba Okaπi.

ZverjaπËeva zvoËna knjiga
Prikupna grdoba Zverjasec in pogumna majh-
na miπka, ki ga ukani, sta izredno priljubljena.
Delno zaradi vsebine - malËkom je vπeË, Ëe
majhni junaki prelisiËijo mogoËne, delno zara-
di prikupnih ilustracij, delno pa tudi zaradi
duhovitega prevoda Milana Dekleve. Pri tej iz-
daji je slikanici dodan πe zvoËni del z 10 gum-
bi, ki ustvarijo miπje cviljenje, kaËje sikanje, æabje kvakanje, Zver-
jaπËevo renËanje... Ob besedilu pa so dodane oznake, na kateri
zvoËni gumb naj otrok pritisne in tako ≈pomaga« brati. Takπno
spremljanje branja je za otroka odliËna vaja v osredotoËenem po-
sluπanju branja. Slikanici sta na kocu dodani πe dve igrici. Julia
Donaldson, ilustrator Axel Scheffler, zaloæba Mladinska knjiga.

Bi se gnetli na tej metli?
knjiga + DVD
Julia Donaldson in ilustrator Axel Scheffler
sta izjemno uspeπna dvojica. Pri nas ju naj-
bolje poznamo po slikanicah o Zverjascu in
ZverjaπËku, toda zelo priljubljena je tudi Ëa-
rovnica, dobrosrËna babura, ki na svojo le-

teËo metlo sprejme pravo gneËo æivalskih prijateljev. Toliko Ëasa se
gnetejo, da se metla prelomi in vsi skupaj zgrmijo v moËvirje... Zabav-
no zgodbico je Milan Dekleva prepesnil tako duhovito in mojstrsko,
da zna njegove rime na pamet tudi marsikateri odrasli. Tokratni izda-
ji slikanice - æe tretji - je dodan πe DVD z animiranim filmom, ki je sin-
hroniziran v slovenπËino. Sinhronizacija je delo naπih najboljπih dram-
skih igralcev. Zaloæba Mladinska knjiga.

ZajËek 1 ZajËku 2
Ljubezenska zgodba
Imate nekoga radi, ste zaljubljeni, bi radi ne-
komu povedali, koliko ga imate radi, pa ne
najdete pravih besed? VËasih se je najlaæe
izraziti s tujimi besedami, na primer, s temi,
ki so zbrane v ljubki darilni knjiæici o dveh zajËkih. Knjiæica je zbirka
ljubeznivih, duhovitih ilustracij, na katerih sta dva zajËka, ki se imata
oËitno rada, ob ilustracijah pa je le tu in tam kakπen stavek, ki vam za-
gotovo nariπe nasmeh. Knjiæica je lahko preprosto, toda zelo prikup-
no ljubezensko darilce, na primer, za Valentinovo. Kdo pravi, da zato,
ker smo starπi, partnerju ne moremo podariti takπnega preseneËenja,
da mu znova povemo, zakaj smo si zaæeleli imeti z njim ≈kaj veË«?
Alexnader Holzach, zaloæba Mladinska knjiga.

Æivali na kmetiji • Kuku,
poglej, ali sem tu!
Na kmetiji æivi veliko æivali. Na primer,
konj, bik, pujs in oven. Otrok jih najprej
vidi na levi strani, nato pa se mu na desni
strani, kjer so po πtirje zavihki, nekam

skrijejo. Seveda, pod katerega izmed zavihkov! Ko pa otrok enega
za drugim odgrinja zavihke, pod njimi zagleda druge, manjπe æiva-
li s kmetije. Bi jih znal preπteti? »e pa odgrne vse zavihke hkrati, se
kot po Ëarovniji prikaæe tudi æival, ki jo je iskal. Najbolj nagajiva
med vsemi æivalmi na kmetiji je miπka. Tako majhna je, da se lah-
ko skrije na vsako stran in ko jo otrok zagleda, je navduπen. Knji-
ga ima estetsko dovrπene ilustracije in kratke stavke za prvo uËenje
branja. Anton Poittier, ilustracije Sophia Touliatou, zaloæba Okaπi.

Ali veπ, kdo? • Kuku, poglej in povej...
Pisana slikanica z zelo ljubkimi ilustracijami ima na
vsaki levi strani tri vpraπanja, na vsaki desni strani pa
tri zavihke, pod katerimi se skrivajo odgovori. Na pri-
mer, ko otrok odpre zavihek nasproti vpraπanja ≈Ali
veπ, kdo ima zavit rep?«, ga izpod æepka pogleda na-
gajiv pujsek, njegov zaviti repek pa izstopi iz knjige.
Pod zavihkom nasproti vpraπanja ≈Ali veπ, kdo ima
ostre zobe?«, se pokaæe tridimenzionalen krokodilov
gobec z zobmi kot æaga. Pod zavihkom nasproti vpra-
πanja ≈Ali veπ, kdo je spraskal papir?«, pa se skriva
maËka z ostrimi krempeljci. Knjiga je osredotoËena na znaËilne lastno-
sti æivali, rdeËa nit pa je duhovito preseneËenje. VπeË bo æe najmlajπim!
Anton Poittier, ilustracije Sophia Touliatou, zaloæba Okaπi.

Naπa mala knjiænica • Ustvarjalnik I
Naπa mala knjiænica • Ustvarjalnik II
Naπa mala knjiænica je projekt zaloæbe KUD Sodob-
nost International za mlade bralce v vrtcih in v osnov-
nih πolah, ki pod mentorstvom vzgojiteljev in uËiteljev
odkrivajo domiπljijske svetove knjig. Namenjena je
otrokom med 4. in 10. letom. Poleg slikanic in knjig
odliËnih slovenskih in tujih mladinskih avtorjev vklju-
Ëuje Ustvarjalnik 1 (za vrtce in prvi razred osnovnih
πol) in Ustvarjalnik 2 (za 2. do 5. razred osnovne πole).
Oba Ustvarjalnika vsebujeta zabavne in pouËne nalo-
ge. Ob njih otroci ob pomoËi odraslega (starπa, men-
torja v vrtcu, v πoli ali v podaljπanem bivanju), razvija-
jo besedno in likovno izraæanje, izvedo kaj zanimivega,
se nauËijo nove besede, mojstrijo natanËno branje in
posluπanje ter poglabljajo svojo domiπljijo. 

DomaËe naloge
Novo pesniπko zbirko Petra Svetine je teæko
postaviti v pravi predal - in prav v tem je nje-
na lepota. Pesmi govorijo o Ëemerkoli in ko-
merkoli - pa tudi o niËemer, ko je pesem le
zven besed. Nekatere pesmi so duhovite, a na
koncu ostane Ëudno grenak okus. Nekatere se
poigravajo s smislom, druge z jezikom, tretje z
rimami. Skupna rdeËa nit jim je le ponavljajo-
Ëa se besedna zveza ≈domaËa naloga«, ni pa povsem jasno, kdo naj
bi jo opravil - pesnik ali bralec, oba, nihËe...? Najbliæja oznaka pe-
smim pa bi bila poezija nonsensa, ki te zaËara s subtilnostjo in z iz-
virnostjo, neænostjo, ironijo, iskrenostjo in duhovitostjo. Odtenke,
prelive in pomene te poezije bolje od vseh mojih besed opredelijo
ilustracije Damijana StepanËiËa. Zaloæba Mladinska knjiga.
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Gasilci • prestavljive nalepnice
Pepelka • prestavljive nalepnice
Pri zaloæbi Okaπi izhaja zbirka velikih, zelo pri-
kupnih slikanic s kratkim besedilom, z velikimi,
dvostranskimi ilustracijami in s prestavljivimi
nalepnicami. Slikanice so natisnjene na bleπËeËe
polakiranem papirju, nalepnice pa so primerne
za veËkratno rabo. Otrok z njimi dokonËa pisa-
ne dvostranske ilustracije. Ob robu vsake dvojne
strani, poleg besedila, je sliËica, ki jo primerja z
ilustracijo, da odkrije, katere nalepke naj poiπËe
in kam naj jih prilepi. Lepljenje nalepk spodbuja
razvoj drobnih roËnih spretnosti. Besedilo je na-
tisnjeno z velikimi tiskanimi Ërkami, na vsaki
strani so dva ali trije stavki, zato je primerno tudi
za prve vaje v branju. Jacques Beaumont. 

Obleci punËke • Zabava 
z nalepkami!
Izredno prikupna slikanica vsebuje veË kot 300
nalepk, s katerimi otrok dokonËa ilustracije.
Ilustracije se veæejo na tri zgodbe: o princeskah,
o vilah in o baletkah. V vsaki zgodbi spremlja-
mo junakinje na razliËna prizoriπËa. Princeske,
na primer, se odpravijo h konjiËkom, v park, na zabavo, v skrivno
grajsko sobo... Vile spremljamo na cvetoËi travnik, v deæelo slad-
karij..., baletke pa na razliËne predstave. Kratko besedilo pove, kaj
tam poËnejo, nato pa otrok z veliko drobnimi nalepkami primer-
no obleËe junakinje in opremi prizoriπËe. Nekaj ljubkih nalepk pa
je vedno ≈odveË«, da jih lahko uporabi, kjer æeli. PunËk, ki jih je
treba obleËi, je veË kot 60. Zaloæba UËila International.  

Mumin in zlati rep • strip
Muminu se nekega dne rep priËne guliti in
tanjπati. Straπno, bo golorep sploh πe vπeË
Smrkljici? Ubogi Mumin repek nekaj Ëasa

skriva, nato pa poiπËe zdravniπko pomoË specialistov za rep. Toda
Muminmama ve veË kot gospodje zdravniki. Ona pozna zdravilo za
vse! Muminu pripravi repni napoj po starem babiËinem receptu. Re-
pek mu res takoj zrase. »udovito koπat je in πe lepπi kot prej, saj je -
zlat! Zlatorepi Mumin takoj zaslovi, a slava ima nevarne pasti. Okoli
Mumina se priËnejo smukajo novinarji, obËudovalci in tisti, ki mislijo,
da bi se iz njega dalo kovati cvenk, zase in za prijatelje pa sploh nima
veË Ëasa... Novi muminski strip Tove Jansson je izπel pri zaloæbi Sanje. 

BratovπËina orlovih kril
Tomaæ in prijatelji oboæujejo kajtanje. Najraje bi
vsak prosti trenutek jadrali z vetrom v krilih kot orli,
zato se tudi poimenujejo BratovπËina orlovih kril.
Orle obËuduje tudi Tomaæeva prijateljica Veronika.
Ko si par kraljevskih orlov, æe skoraj izumrle ptice, v
njihovem kraju spleta gnezdo, jih navduπeno opazu-
je noË in dan. Toda orloma sledijo tudi nepridipravi,
banda tihotapcev, ki jih hoËe prodati na Ërnem trgu.
Bodo Veronika in fantje uspeli zaπËitili mladiËe?

Zgodbo prekinjajo stripovske strani, roman pa je tako napet, poln do-
godivπËin, emocij in mladostnega poleta, da bo zaËaral v branje tudi
mulËke, ki sicer sploh ne berejo radi. Ilona Fiπerová, ilustracije Petr
Morkes, zaloæba Ocean.

KNJIÆNE POLICE Izbor in predstavitev:
mag. Maja »repinπek

A veπ, koliko te imam rad
tu, tam in vsepovsod
Sam Mcbratney in ilustratorka Anita Jeram
sta s toplimi, ljubeznivimi zgodbami o Zajcu
Rjavcu in ZajËku RjavËku, ki jih spremljajo
neæne, akvarelne ilustracije, osvojila mnogo src
otrok in odraslih, πe posebno starπev. Do sedaj
je izπlo æe veË knjig s prikupnima junakoma,
nova knjiga pa prinaπa πtiri dogodivπËine, v

katerih ZajËek RjavËek odkriva svet, Zajec Rjavec pa medtem skrbno
pazi nanj. V prvi se skrivata ob starem drevesu, ki ga je ponoËi podrl
vihar, v drugem se vzpneta tako visoko na goro, da ju zajame megleni
oblak, v tretji RjavËek spozna daljno polje, v Ëetrti pa Zajec Rjavec
izve, kje je najljubπi kraj ZajËka RjavËka. Zaloæba Mladinska knjiga.
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