
KraljiËna Neæa in Tim 
KraljiËna Neæa ima, kar si poæeli, a da je raz-
vajena in da æivi v hladnem svetu palaËe, se
ne zaveda, dokler je stari Ciril, ki dela v pa-
laËi, nekega dne ne vzame s seboj na obisk k
deËku Timu. Neæa je osupla nad majhnostjo
Timovega doma, skromnostjo, v kateri æivijo
in Timovim veseljem, ker mu je Ciril naredil
preprosto poliËko za knjige. Odpre se ji nov svet, v katerem je
vse bolj pristno, prijazno in domaËe. Timova mama ni ukazo-
valna in ni trmasta, kot na koncu knjige pisateljica duhovito
namigne na odraslo Neæo. Enaindvajset krajπih Ëarobnih zgod-
bic Tatjane Kokalj, primernih tudi za prvo branje, je pravljiË-
no lepo ilustrirala Andreja GregoriË. Zaloæba Mladika.

Potepuh Flikafrak 
in njegova senca
Flikafrak je zapriseæen potepuh. Uæiva, kadar se
mu priËnejo dogajati dogodivπËine, ki ga odpe-
ljejo Ëisto drugam, kamor je sprva nameraval.
Recimo, ko si gre kupit knjigo, pa v knjigarni
ugotovi, da so jo prav vse knjige o potepuπtvu æe
spet podurhale s polic in πle na potep. Flikafrak
in njegova senca gresta nemudoma na potem πe

sama, v najboljπem potepuπkem kotiËku najdeta potepuπke knjige
in jih strogo poπljeta nazaj v knjigarno... Knjiga zdruæuje osemnajst
kratkih duhovitih zgodb, ki se kmalu po zaËetku potepejo tja, ka-
mor sploh ne bi priËakovali, v najboljπe kotiËke, kjer so doma za-
bavne dogodivπËine. Dalibor Bori ZupanËiË, zaloæba Mladika.

Mia in jaz: Izgubljeni
trumptus
Trumptus je posebna, zelo dragocena troben-
ta, ker ima posebno moË, da preæene zlobne
munke, ki v deæeli vilincev lovijo in pobijajo
samoroge. Munke sluæijo vrhovni zlobnici,
kraljici Pantheji, ki æeli uniËiti vilinsko kraljes-
tvo. V drugi knjigi iz zbirke Mia in njena pri-
jatelja - vilinka Yuko in vilinski princ Mo - trumptus med spo-
padom z munkami izgubijo. Zlobnice ga dobijo in ga raztreπËi-
jo, da se kosi razletijo po vsej deæeli. »e bi ga hoteli spet sesta-
viti, bi Mia in prijatelji morali preiskati vso deæelo, vse kopno in
vse vode. Zdi se nemogoËe, toda Mia ima prijatelje med samo-
rogi, ki æivijo na kopnem, v morju in na nebu... Isabela Mohn,
Tehniπka zaloæba Slovenije. 

Mia in jaz: Mia in vilinci
Mijini starπi so izginili v nesreËi, zato skrb zanjo
prevzame teta, Mia pa se preseli v lep internat. Toda
Mia je tam osamljena, skupina vzviπenih soπolk pa
se ji posmehuje. ©e sreËa, da ji ob slovesu teta poda-
ri skrivnostno knjigo, ki deklico posrka vase, spre-
meni v vilinko in jo prestavi v deæelo vilincev Cento-

pijo. Tam najprej sreËa jezikavega pana, nato iz pasti reπi Ëudovite-
ga samoroga in pri tem ugotovi, da razume njegov jezik. Potem pa
sreËa πe princa in njegovo prijateljico ter spozna, da je Centopija v
nevarnosti. V internatu pa se zbliæa s soπolcem Vincentom... Knji-
ga je prilagojena tudi prvemu samostojnemu branju. Isabela Mohn,
Tehniπka zaloæba Slovenije. 

SvinËnik piπe s srcem
Ta kultna knjiga je izbor otroπkih odgovorov na vpra-
πanja (na primer: Kaj je kava?), ki so jih dali na nekem
psiholoπkem testu, toda v tej knjigi so zbrani ne glede
na to, ali so pametni ali samo smeπni, paË pa preprosto
zato, da se ohrani dokument o otroπkem razmiπljanju.
Knjigo lahko berete na veË naËinov. Najprej dobesed-
no - in se obËudujoËe nasmejite izvirnosti besednih for-
mulacij. Nato priËnete ob premiπljevati, saj otroci pogosto zadenejo
naravnost v bistvo, ne da bi se ozirali na priËakovani odgovor. Pri tem
razkrivajo svoj svet Ëustev in miπljenja, ki se nam vËasih ne zdi logiË-
no, a ima notranje trdno strukturo, izrazijo pa se z obËudovanja vred-
no ustvarjalnostjo. Tretje branje pa vam podari uæitek v poetiËnosti
knjige. Nenavadna, vedno znova zanimiva knjiga. PriporoËam! Vanja
Rupnik RaπiÊ, Budimir NeπiÊ, Zaloæba Forma 7.

Poreden kuæa!
Lili si obupno æeli psa. Ko se nekega dne na njen
vrt zateËe velik kosmatinec, je navduπena, Ëe-
prav ni ≈priden«, ne zna nobenega trika, se ne
mara umivati, nikogar ne uboga in je poæreπen...
Lili ga ima rada, Ëeprav kosmatinec spominja
na... Zelo æalostna je, ko mamica pravi, da ima
gotovo lastnika, ki ga iπËe. Lili naredi plakat in
nato se zgodi, Ëesar se je najbolj bala. Nekdo je

vesel, da ga je naπla. ZveËer je Lili zelo æalostna. Toda naslednje
jutro zagleda na vrtu... Knjiga imenitno ujame otroπko hrepene-
nje po psu, neæno opomni, da je zanj treba skrbeti in se duhovito
poigra s pogledom odraslega na domaËo æival. Ob tem pa navdu-
πuje z imenitnimi ilustracijami! Adam Stower, zaloæba Zala. 

A mi lahko ti kaj poveπ o πoli?
Mila bo πla jeseni v πolo, vendar jo ob tem stiska
pri srËku, saj ne ve natanko, kaj πola je in kaj se bo
tam dogajalo. Na sreËo ima dobre prijatelje - paj-
ka, jeæa, polæa, veverico, vrabca, æabca..., ki so do-
bri opazovalci in o πoli veliko vedo. Vsak ji pove
kaj zanimivega o soπolcih, uËiteljih, πolskem dne-
vu in o izletih, o πolskem letu in o praznikih, o ti-
stem, kar se bo v πoli uËila. Nato se Mila napoti πe

k babici, ki ji pove, da je sreËa, Ëe lahko hodiπ v πolo, saj πe ni
dolgo, ko se otroci niso uËili, ker so morali delati. Slikanica pri-
pravlja otroka na vstop v πolo umirjeno, z obËutkom in z ravno
pravo meπanico pravljiËnega in realnega. PriporoËam! Stefan
Lesjak, ilustracije Marija Prelog, Mohorjeva zaloæba Celovec. 

Hana in vetrovi
Hana je najmanjπa v druæini, zato se mami,
oËku, dedku in bratu pogosto zdi, da je ni
treba posluπati, da je tisto, o Ëemer ravno
govorijo oni sami, veliko pomembnejπe. Ko
ji nekega dne spet vsi zabiËajo, naj bo tiho
in poËaka, se Hana tako razjezi, da steËe na
vrt, cepetne ob tla in se priduπa: ≈Vam bom
æe dala vetra!« Tedaj se z neba spustijo πtirje vetrovi: Tornadek,
Burko, ©irokec in Fenko. Priπli so, da bodo odraslim in bratu dali
vetra, kot si je zaæelela Hana... Izredno prikupna slikanica Sabine
Buchwald tankoËutno prisluhne otroku, duhovit razplet pa bo dal
misliti odraslim. Zgodbo odliËno dopolnjujejo neæne, toda izrazno
moËne ilustracije Kristine Krhin. Mohorjeva zaloæba Celovec. 

Kdo si pa ti?
Maja in Vid sta vsako jutro prva v razredu, a
niË zato. DvojËka sta prvoπolca, zato je v uËil-
nici kotiËek z igraËami in slikanicami. Neke-
ga jutra v koπari s pliπkoti odkrijeta vijoliËa-
sto bitje, ki ju gleda z velikimi oËmi. Ne, ni
nova igraËa, ampak Grin s planeta Birk. Tudi
on je πe otrok. Za nekaj minut je pobegnil

dolgoËasni teti, ki ga Ëuva. Nenavadni prijatelj je Maji in Vidu zelo
vπeË. Pripovedujeta mu, kako je pri nas in pokaæeta, kako je v na-
πi πoli, on pa, kako je na njegovem planetu. Deset krajπih, zabav-
nih, domiπljijsko bogatih in zelo prikupnih zgodbic Mateje Gom-
boc je primernih tudi za zaËetno branje. PriporoËam! Knjigo krasi-
jo ilustracije Ane Razpotnik Donati. Zaloæba Mladika.

»uËko ureja svet
Nova knjiga Polonce KovaË (ilustracije
Tina Perko) pripoveduje o »uËku, mladem
miπku, ki je nenadoma ostal sam na svetu.
Lepo zna poskrbeti zase, saj ga je mamica
nauËila vsega, kar mora znati miπ, oËka, ki
je bil mojster za kljuËavnice, pa mu je vce-
pil spoznanje, da se vsaka kljuËavnica da
odpreti. »e ne gre, vzemi macolo, pa tresk

po njej! »uËko se pogumno loti samostojnega æivljenja. Deset
krajπih zgodbic pripoveduje, kaj se je mlademu miπku pripetilo
doma, v mestu in v odnosu z æivalmi v soseπËini. Kdo drug bi
rekel, da doæivlja kriæe in teæave, »uËko pa z dobrosrËnostjo,
optimizmom, lastno pametjo in macolo teæave tre kot pravi
mojster za kljuËavnice. PriporoËam! Zaloæba Mladika. 

Zamenjam bratca
KrokodilËica Karolina je ljubosumna, ker
je njena mama kar naprej zaposlena z
malim sluzastim ljubËkom, ki smrdi in se
slini. Ni zabaven, pa πe kar naprej zaseda
mamino naroËje! Nekega dne ga odnese
v otroπko trgovino, da bi ga zamenjala za
kakπen primernejπi model. Ustreæljivi
prodajalec ji ponudi pandico, slonËka, dvojËka tigrËka... Sprva
je nad vsakim navduπena, a se na koncu izkaæe, da je bil kroko-
dilËek najbolj pravi. Knjigo odlikujejo izjemne ilustracije in du-
hovita zgodba, ki otroku pomaga, da najprej dá duπka ljubo-
sumju, nato pa sprejme dojenËka. Besedilo odliËno ohranja rav-
novesje med soËutjem in spodbudo starejπemu otroku. Priporo-
Ëam! Jan Ormerod, ilustracije Andrew Joyner, Zaloæba Zala.

Mia in jaz: Mijin prihod 
v Centopijo
Velika slikanica pripoveduje o Miji, ki se preseli v
internat in hkrati odkrije, da z magiËno knjigo lah-
ko vstopi v deæelo vilincev Centopijo. Slikanica ima
skrajπano verzijo besedila in poveËan del vizualne
pripovedi. OËara s πtevilnimi barvnimi ilustracija-
mi, ko se zgodba dogaja v svetu vilincev in z lepimi

fotografijami, ko se zgodba dogaja v internatu. Mia je v internatu
osamljena. Nadnjo se spravi skupina vzviπenih deklet, pri matema-
tiki ima teæave... V Centopiji pa je vse drugaËe. Tam spozna veliko
prijateljev, ima Ëudeæne moËi, lepa je in vpletena v napete pusto-
lovπËine. »isto drugaËe kot v internatu! OËarljiva zbirka knjig Isa-
bele Mohn je izπla pri Tehniπki zaloæbi Slovenije. 

Kekec, prgiπËe najboljπih
kratkih zgodb in pesmi, 1.del
Kekec, otroπka revija s poudarkom na literarnih de-
lih, ki izhaja pri zaloæbi Mladika, izdaja najlepπe,
kar je bilo objavljeno v preteklih revijah, tudi knjiæ-
ni obliki. Slikanica povezuje 12 kratkih zgodb, kva-
liteten strip in nekaj pesmi, ki jim je skupno, da so
jih napisali sami ugledni slovenski avtorji. Vsaka
zgodba, pesem in strip imajo drugega ilustratorja in

vsak ima Ëisto drugaËen, lasten avtorski izraz. Zato slikanica daje vtis, da
je pisna, bogata krpanka najboljπega, kar je bilo v doloËenem obdobju us-
tvarjenega za otroke. Je kot Ëasovna kapsula, ki jo podarite otroku, da jo
spravi za spomin, kako in kaj se je bralo, ko je bil πe majhen. Urednik Pri-
moæ MuπiË, zaloæba Mladika.
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Mia in jaz: Moja pobarvanka
Zelo lepa pobarvanka bo navduπila otroke, ki so
obËudovalci zbirke knjig o Miji in vilinskem kra-
ljestvu Centopiji. Mia - deklica, ki v naπem svetu
æivi v internatu - v Centopiji pomaga prijateljem
vilincem reπevati deæelo pred zlobnimi munkami.
Pobarvanka prikazuje nenavadno, Ëudovito lepo
vilinsko deæelo, polno zelenih trat, cvetoËih dre-
ves, πumeËih slapov, temaËnih sotesk in razko-

πnih palaË, na barvnem ozadju pa so Ërno beli liki glavnih juna-
kov, samorogov in zmajev. To je pobarvanka, ob kateri otrok sa-
njari o Mijinih dogodivπËinah, ob barvanju podob, ki so kot ilu-
stracije, pa si lahko tudi izmiπlja zgodbe, ki jih v knjigi ni. Tehniπ-
ka zaloæba Slovenije.
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Inπpektor Joæe, 1. del, strip
Pozor, to knjigo kratkih, duhovitih stripov
za otroke sta ustvarila dva velika mojstra:
pisateljica Majda Koren in akademski slikar
Damijan StepanËiË. Vsebuje 27 krajπih epi-
zod, v katerih glavni junak inπpektor Joæe
reπuje zapletene detektivske primere. V pr-
vih epizodah pomaga RdeËi kapici iz Spod-
nje ©iπke in zaloti Muco Kockarico, ki je po-
hopsala kocke, ker jih Liza zveËer ni pospravila. V vseh nasled-
njih pa preganja premetena lopova, pujsa Kapo in Bundo. Pujsa
sta bistra in nabrita nepridiprava, a inπpektor je πe pametnejπi.
Stripi so pisani, duhoviti in v likovni govorici ravno prav podrob-
ni, besedilo pa je zelo primerno tudi za prve vaje v samostojnem
branju. PriporoËam! Zaloæba Mladika.

Igrajmo se z besedami 
in pticami
Igrajmo se z besedami 
in Ëebelami
Zbirka slikanic Ivana Esenka ima besedilo natisnjeno z
velikimi tiskanimi Ërkami in prepleteno s sliËicami, ki na-
domeπËajo besede. Njena posebna vrednot pa je vsebina
(avtor je cenjen poznavalec narave), ki otrokom odpira
vrata v svet posameznih æivalskih vrst, na primer ptic in
Ëebel, in naravnih okolij, na primer gozda in vrta. Bese-
dilo, ki je primerno tudi za prve vaje v branju, je natis-
njeno na vsaki desni strani, vsaka leva stran pa ima veli-
ko prikupno ilustracijo in πtiri manjπe sliËice, ki pojasnju-
jejo izbrane besede, namenjene bogatenju otrokovega besednega zaklada.
Na koncu slikanice je zanimivo in pouËno besedilo za otroke, ki bi radi
izvedeli πe kaj veË. Ilustracije Alenka Vuk Trotovπek, zaloæba Okaπi.

KNJIÆNE POLICE Izbor in predstavitev:
mag. Maja »repinπek

O
bj

av
a 

je
 p

o 
iz

bo
ru

 u
re

dn
iπt

va
 in

 n
i n

ar
oË

en
a 

al
i p

la
Ëa

na
.Z

a 
za

lo
æn

ik
e 

je
 n

aË
in

 s
od

el
ov

an
ja

 o
pi

sa
n 

na
 w

w
w

.m
oj

m
al

ce
k.

si



Knjiæni stolp:
Æivali • Besede
Knjiæni stolp je πkatla, v kateri je spravljenih
8 izredno ljubkih, za dlan velikih knjiæic, ki
so primerne æe za dojenËke. (Umaknite pa
kartonsko πkatlo za knjige, ker ima za roËaj
vrvico!) Knjiæice so povsem prilagojene ma-
lim roËicam (in ustom), saj so iz moËnega de-
belo polakiranega kartona, da prenesejo tudi
≈branje« z usteci. V knjiæicah so z barvnimi

fotografijami na enobarvnem ozadju prikazani razliËni predmeti, na
primer, æoge, igraËe, æivali, oblaËila. Stolp knjiæic Æivali ima vsako
knjiæico posveËeno doloËeni vrsti æivali - Æuæelke, PtiËi, Morske æi-
vali... Stolp knjiæic Besede pa je prav tako namenjen uËenju besed,
kasneje pa tudi spoznavanju nasprotij, oblik in πtevil... Zaloæba MK. 

Kako æivijo dvoæivke
Kako æivijo sove
Ob zbirki πestih knjiæic Kako æivijo..., zastane
tudi odrasli, kaj πele otrok. Teæko se je odtrgati
od velikih, Ëudovitih fotografij æivali v narav-
nem okolju in æivega, zanimivega besedila, ki v
vsakem stavku pove kaj zanimivega, pouËnega
in æivljenjskega, tudi iz preteklih dob. Na vsaki
strani izvemo kaj novega, pa Ëeprav o sebi misli-
mo, da o naravi æe vemo veliko. Avtor Ivan
Esenko se je v zbirki posvetil æivalim, ki jih lah-
ko opazujemo okoli doma, na vrtu, na bliænjem
travniku ali v gozdu: dvoæivkam, plazilcem, glo-
dalcem, sovam, netopirjem in pticam na krmiπËu. Knjige bodo nav-
duπile otroke, ki radi opazujejo æivali, starπem pa pomagale s tehtni-
mi odgovori na otroπka vpraπanja. Zaloæba Okaπi.

Mala vseveda: Gozd
Posebnost zbirke Mala vseveda, ki izhaja pri
zaloæbi Okaπi, je kombinacija ilustracij in foto-

grafij. Skozi knjigo nas vodita deËek in deklica, ki v stripovskem
oblaËku povesta kakπno zanimivost. Vizualni dodatki otrokom
olajπajo branje, razumevanje in pomnjenje besedila, ki je sicer krat-
ko, a tehtno, osredotoËa pa se na eno samo temo. V tej slikanici je
to gozd, izredno bogato naravno okolje, v katerem sobivata rast-
linski in æivalski svet. Knjiga predstavlja gozd po poglavjih, ki se-
stavljajo celoto: drevo, iglasti gozd, listnati gozd, podrast, gozdna
tla, mrtvi les, drevesna dupla, gozdni rob, gozdni sadeæi, æivali...
Fotografije in besedilo so plod dela Ivana Esenka, pravljiËne ilu-
stracije pa Alenke Vuk Trotovπek. 
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MeseËinska struna
MeseËinska struna je svileni æarek srebrne lunine
svetlobe, ki ustvari na violini struno, zaradi katere
glasba zazveni nezemeljsko lepo. A ne dobi vsak go-
dec takπne strune, pa tudi Ëe jo dobi, struna ne osta-
ne na njegovi violini, ko godec pozabi, kako in za-
kaj jo je dobil. Zgodba pripoveduje o teækih Ëasih la-
kote, ki je bila tako huda, da so otroci in odrasli
umirali drug za drugim. Od lakote je umrl tudi goslaË. Njegov sinËek
je skuπal z njegovo violino zasluæiti za hrano sestrici in materi, a kaj,
ko ni znal igrati lepo kot oËe. Dokler se violine ni dotaknila meseËi-
na... BoleËe lepo zgodbo o lepoti in krutosti æivljenja, o Ëarobnosti ne-
vidnega sveta in o Ëloveπki pogoltnosti je napisala Svetlana Makaro-
viË. Ilustracije Bojana Dimitrovski, zaloæba MK.

Pesmi o æivalih 2, ilustrirana
pesmarica + zgoπËenka
Druga knjiga Ëudovito ilustrirane pesmarice pri-
naπa πe 12 pesmi. Vsaka ima besedilo, notni za-
pis in celostransko ilustracijo Jelke Reichman,
priloæena pa je tudi zgoπËenka, na kateri pesmi
poje otroπki pevski zbor. Pesmi so primerne æe za
najmanjπe otroke, po vsebini in melodiji ustrez-
ne otroπkim glasovnim zmoænostim: SiniËka se je
usedla, Moj oËka ima konjiËka dva, ZajËek dolgouπËek, Priπla je miπka
iz miπnice, Kukavica, Kuæa pazi, Medvedek, Mravlja in polæ, Kaj dela-
jo æivali pozimi, Jeæek in medved, OsliËek in kukavica, Pojte, pojte drob-
ne ptice. Dobro je, da izbrane pesmi pozna in zna zapeti - Ëetudi ne pra-
vilno - vsak otrok do Ëasa, ko vstopi v πolo. Zaloæba MK. 

Æivljenje brez psa
Neji, obiËajni osnovnoπolki, se sesuje svet, ko
se morata z oËkom preseliti na vas, k njegovi
mami, v ozkosrËno vaπko okolje. Novo okolje,
vkljuËno z babico, je do nje neprijazno. Vse,
kar si deklica æeli, je, da bi imela svojega psa.
Seveda ne gre le za psa - gre za æeljo biti sprejet
in ljubljen, pa tudi imeti moænost nekoga ljubi-

ti. Knjiga je dekliËin dnevnik, iz zapisov pa postopoma razbiramo,
kaj se je zgodilo, da sta z oËkom pristala tako nizko. Toda kadar pri-
stanemo nizko, je to æe odskoËiπËe za nov vzlet. Do konca romana
se marsikaj izboljπa, deklici pa se nove izkuπnje povezujejo v tisto,
kar imenujemo odraπËanje. Irena Velikonja, zaloæba Mladika. 

Veliki in mali
Veliki in mali sta se nekega lepega sonËne-
ga jutra odpravila na potep Ëez drn in strn.
V gozdu sta plezala, po kamnih preskoËila
potok, se kotalila po travniku, malicala sre-
di jase... OdliËno sta se zabavala - le da je
mali vËasih potreboval malo pomoËi. Reci-
mo, ko se je udaril v taËko, ko je obtiËal na
kamnu sredi potoka, ko je padel v krtino, ko so ga nadlegova-
le Ëebele... Veliki mu vedno pomaga in vedno ve, kaj je treba
storiti. Toda zveËer pomoË pri spanju potrebuje veliki... Zabav-
no in spodbudno slikanico, ki pomaga malËkom graditi samo-
zavest, krasijo velike, zelo lepe ilustracije. PriporoËam! Eliza-
beth Bennett, Jane Chapman, zaloæba UËila International.  

Medvedek peËe slovensko
potico 
Nekega sonËnega jutra medvedek in njegov pri-
jatelj kuæa na zmajËku poletita na grad, kjer se
udinjata za grajska kuharja. Gospe πtorklji pri-
pravita tako slastno potico, da izbirËnico navdu-
πi. Prikupno osnovno zgodbico bogatijo πtevilne
zanimivosti v oblaËkih, ki na vsaki strani pove-
do πe kaj zanimivega o Slovenji - o medvedih, o

lipi kot slovenskem simbolu, o kranjski Ëebelici, o kraπkem pastirskem
psu, o Ëloveπki ribici... Na koncu slikanice je recept za potico. Slikani-
ca povezuje tisto, na kar smo ponosni, in predstavi tisto, kar bi æeleli
pokazati tujcem. Izπla je v sedmih jezikih. Tina Orter, ilustracije Mla-
den Melanπek, zaloæba Grafika Gracer.

Zala TigertaË v πkripcih -
»arobni æivalski prijatelji
»arobna muca Zlatka iz Gozda prijateljs-
tva, skrivnega sveta govoreËih æivali, je pri-
jateljica deklic Erike in Lili. Æe veËkrat sta se
govoreËim æivalim pomagali boriti proti Ëa-
rovnici Grizeldi in njenim zlobnim bogitom.
V Ëetrti knjigi iz zbirke Zlatka deklici pova-
bi na obisk, da bi pri njej prespali. Pri Zlat-

ki sreËata Zalo TigertaË, najmlajπo Ëlanico TigertaËevih muc.
ZveËer jim Zlatka pripoveduje napeto legendo o skrivnih ro-
vih, polnih zakladov, zjutraj pa Zale TigertaË ni nikjer... Kar
sama se je odpravila raziskovat rove ravno tedaj, ko so se spet
pojavili bogiti. So oni ugrabili Zalo? In Ëe je niso, kaj bo, ko jo
bodo opazili? Daisy Meadows, zaloæba UËila International. 

Mamico hoËem!
OËka hoËem!
Dve Ëudoviti veliki slikanici pripovedujeta zgod-
bici o miπku Arturju, ki nekega dne πe posebno
moËno potrebuje enega ali drugega starπa. Tiste-
ga dne, ko je πe posebno potreboval oËka, je bil
Artur vitez. OËka mu je pomagal postaviti trden
grad iz kartonske πkatle, mu popihal boleËe kole-
no, ga odpeljal na viteπko igriπËe... Tistega dne,
ko je potreboval mamico, pa je bil v varstvu pri
babici. Mamico je priËel Ëakati æe tisti trenutek,
ko je odπla skozi vrata. ©e sreËa, da babica pozna
skrivnost, kako skrajπati Ëas... Slikanici z izredno
prikupnimi ilustracijami pomagata malËkom, ka-
dar pogreπajo starπe. Tracey Corderoy, ilustracije
Alison Edgson, zaloæba UËila International.

Moja prva knjiga s fotografijami:
Æivalski mladiËi
Æivali na kmetiji
V dveh ljubkih kartonkah z okencem in mehko
podloæeno naslovnico so lepe in nazorne fotografi-
je æivali. Vsaka æival - srnjaËek, osliËek, medvedek,
konj, maËka, pes ovca... je predstavljena na dveh
straneh z eno celostransko fotografijo in πtirimi
manjπimi. Dodani sta πe dva ali trije preprosti stav-
ki, ki pojasnjujejo kakπno znaËilno lastnost æivali
ali dogajanje na sliki. Na primer: ≈Pri plezanju na
drevo medvedki uporabljajo ostre kremplje.« ali
≈SlonËek ob rojstvu tehta æe okrog 100 kg!« Knji-

ga je v prvi vrsti namenjena opazovanju, besedilo pa si lahko spro-
ti izmiπlja odrasli, ki se lahko prilagodi otrokovim zmoænostim ra-
zumevanja. Zaloæba MK.

Igrajva se!
Knjiga vsebuje 100 zamisli za igro z najmlajπimi
otroki. To so preproste igre, ki ne zahtevajo po-
sebnih priprav in posebnih igraË - oziroma le tak-
πne, kot jih æe imate doma, nujna sta le malËek in
odrasli, ki se je pripravljen igrati z njim. Igre so iz-
brane tako, da spodbujajo otrokov razvoj. Raz-

deljene so na tri poglavja po starosti: od rojstva do 6. meseca, od 6. do
12. meseca, od prvega do drugega leta. Ob vsaki igri pa je tudi razlaga,
na katerem podroËju otroku koristi. Knjiga je opremljena tudi s fotogra-
fijami igre. Igre segajo na vsa podroËja - od intelektualnega do gibalne-
ga razvoja in od socialnega razvoja do malËkovega spoznavanja same-
ga sebe. Simone Cave, dr. Caroline Fertleman, zaloæba MK.  

Moda - Izjemna zbirka nalog
in zanimivosti
Zvezek nalog z veË kot 500 nalepkami bo
navduπil ustvarjalne deklice, ki bi rade postale
modne oblikovalke. Naloge otroka vodijo
skozi proces ustvarjanja mode od zaËetka - od
modne skice, izbora tkanin in barv, krojenja,
izbora dodatkov... do konËnega izdelka. Poleg igrivih nalog, v ka-
terih se otrok preizkuπa in ustvarja - riπe, barva, lepi nalepke - o
modi prebere marsikaj zanimivega. Ugotovi, da imamo razliËne
obleke za razliËne priloænosti, vidi, kako se je moda s Ëasom spre-
minjala, spozna, kaj je ≈barvni kljuË«, izve, kako poteka modno
fotografiranje, razume pomen kolekcije, sledi poti izdelkov do pro-
daje... Ob tem pa otrok ves Ëas sam ustvarja oblaËila po svojem
okusu. Zaloæba UËila International.

Zgodba z magnetki:
Gradimo! · Kmetija
Knjiga z magnetki je namenjena branju in igri. V
njej so πtiri dvostranska prizoriπËa, ki sluæijo za
igralno podlago, knjigi pa so priloæeni namagne-
teni liki - ljudi, æivali, strojev, predmetov... Z nji-
mi otrok dopolni osnovno ilustracijo na igralni
ploπËi. Ker so podobe magnetne, jih lahko poljub-
no premika. Z razpostavljanjem magnetov lahko
sledi dogajanju v besedilu, lahko pa zgodbo raz-
vija tudi Ëisto po svoje. Prva knjiga govori o gradbiπËu, na katerem
zidajo stavbe. Hruπka za beton pripelje na gradbiπËe, geodet z nive-
lirjem meri zemljiπËe... V drugi knjigi pa vstopimo na kmetijo, kjer je
veliko domaËih æivali in zanimivih kmeËkih strojev. Zaloæba MK.
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Igre za majhne in velike
otroke
Pri Tehniπki zaloæbi Slovenije je izπla knjiga z
veË kot 300 igrami za otroke vseh starosti,
lahko pa tudi za odrasle. VeËina iger je sicer
namenjena veË igralcem (tudi za 20), so pa
primerne tudi za igro v dvoje. Nekatere igre
so stare (in zato preverjeno dobre), druge nove, tretje prenovlje-
ne. Vsaka igra ima oznaËbo, za katero starost je primerna, za ko-
liko igralcev in katere pripomoËke potrebujemo. Sledi priprava
za igro, opis igre, pravila in cilji. Igre so razdeljene na poglavja:
igre s kartami, igre s kockami, namizne igre, igre s papirjem in
pisalom, jezikovne igre, igre na zabavi, ugibanke, gibalne igre,
igre z æogo, spretnostne igre, miselne igre, igre na poti, rajalne
igre in igre na prostem. PriporoËam! 

DeËek in hiπa
Ljubitelji izjemnih slikanic, pozor! Ta slikanica Maje Kastelic je pra-
va poslastica. Je brez besed, pa jih tudi ne potrebuje, ker zgodbo pri-
povedujejo Ëudovite ilustracije. Neæne, elegantne, barvno skladne in
povedne, polne podrobnosti, duhovitih namigov, skrivnostnih sporo-

Ëil, a hkrati tudi jasno berljive. Zgodba pripoveduje
o deËku, ki na poti domov najde otroπko risbo, pa
πe eno in πe eno, kot da bi mu jih nekdo posejal, da
bi ga privabil k sebi. DeËek sledi risbicam, pot pa ga
vodi Ëisto na vrh hiπe, od tam pa na podstreπje, kjer
zagleda... To je knjiga, ob kateri sanjariπ in uæivaπ v
zgodbah, ki se, vsakiË nekoliko drugaËne, pletejo v
mislih ≈bralca«. Toplo priporoËam! Zaloæba MK.

KNJIÆNE POLICE Izbor in predstavitev:
mag. Maja »repinπek
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