
Mini joga in masaæa
Mini joga je meπanica asan (jogijskih poloæa-
jev) in masaænih prijemov za dojenËke. Nega
in komunikacija z dotikom, pospremljena z
ljubeËimi besedami, jim je zelo vπeË. Godi
jim, bolj zdravi so, lepπe se razvijajo. PriroË-
nik je delo dveh slovenskih avtoric: uËiteljice
joge Urπke BoæiË Kriæaj in Mojce Kurent, slo-
venske pionirke masaæe dojenËkov. PriroËnik je v prvi vrsti na-
menjen starπem, tudi zaËetnikom. V njem je veliko nazornih fo-
tografij Mateje JurdoviÊ PotoËnik, ki ilustrirajo natanËna, upo-
rabna navodila in praktiËne nasvete. Pribliæno polovico priroË-
nika zavzemajo razliËne asane, ki so predstavljene kot oblika
igre z dojenËkom. Pri vsaki so opisani uËinki oziroma koristi. V
drugi polovici priroËnika je predstavljena masaæa, ki dojenËku
izboljπa poËutje. V posebnem poglavju so πe priporoËila, katere
masaæne prijeme uporabiti, ko ima dojenËek teæave, na primer,
prebavne teæave, teæave zaradi izraπËanja zob, zaradi polnega
noska in teæave s spanjem. PriporoËam! Zaloæba MK. 

Sindbadova potovanja
Sindbadova potovanja veljajo za arabske zgod-
be iz TisoË in ene noËi, a so πe veliko starejπe, saj
nosijo dediπËino stare GrËije, Perzije, Indije in
verjetno tudi Kitajske. Æe stoletja navdihujejo
posluπalce in bralce, pripovedovalce, pisce in ilu-
stratorje. Zgodbe so obsijane z zlato zvezdno
luËjo Ëarobnih arabskih noËi, kako moËno zasi-
jejo zvezde, pa je odvisno od tega, kdo in kako

jo pripoveduje. Ta knjiga zdruæuje vseh sedem Sindbadovih poto-
vanj po morju in po kopnem. Na njih Sindbad sreËa poπasti, mit-
ske æivali, neznana ljudstva in neznane obiËaje, beraËe in kralje.
Oæenijo ga, ovdovi, obogati in spet vse izgubi... Knjiga je prefinje-
no razkoπna v besedah, ilustracijah in oblikovanju. VπeË bo starej-
πim otrokom in odraslim, ki znajo ceniti izbrano lepoto. Krasita jo
bogato, polno, neskrajπano besedilo, odliËen prevod Stanke Rend-
la in imenitne ilustracije Renate FuËikove. Velikokrat nagrajeno
Ëeπko ilustratorko so za navdihnile stare islamske miniature. Pri-
poroËam! Zaloæba MK.

Na trati
Neæne in sveæe pesmi Andreja Jusa se ne
ozirajo na delitev ≈za odrasle« in ≈za
otroke«, niti ne dovolijo, da bi jih stlaËili
v katero izmed konfekcijskih pesniπkih
oblik. To so pesmi, ki so najraje bose, ker
tako bolje otipajo svet pod seboj. Ki mi-
slijo, da imajo rovke tako lepo ime, da jih

moraπ imeti rad. Da je lepo piti Ëaj za tri, πtiri, pet... osem in devet,
Ëeprav nimaπ potem kje sedet. Ki poznajo skrivnost cveta, ki zame-
nja besede, kadar jih na vsem svetu ni dovolj za tisto, kar ti hoËem
povedati. Ki poznajo skrivnost meglice, ko zjutraj vstane iz reke...
Osuple so nad prefinjeno lepoto najdrobnejπega in na prvi pogled
tako obiËajnega, da se nam rado izmuzne iz polja pozornosti. Opo-
minjajo nas, kako je biti oËaran nad pojavi, zaradi katerih bolj
≈stvarni« in bolj ≈odrasli« med nami odmahnejo z roko, Ëeπ - æe
spet sanjariπ. Drobcene, namerno preproste Ërtno - akvarelne ilu-
stracije Jane Kocjan odliËno ujamejo duha pesmi. Okrepijo obËut-
je sanjavosti in neæne duhovitosti. Zaloæba Sanje. 

Kamniπke pravljiËne poti
Pozor, pozor! Izπel je novi druæinski izletniπki
vodnik Irene Cerar, avtorice uspeπnic PravljiËne
poti Slovenije in PravljiËne poti v zgodovino. V
njem je zbranih 20 izletov po Kamniku in oko-
lici, ki jih zmore druæina z otroki. Otroke naj-
prej motivira za izlet s pravljico ali z legendo, ki
se veæe kraj izleta. Pravljica jim napolni domiπ-
ljijo in osladi hojo. Vsak izlet ima za cilj kaj za-
nimivega: razvaline, gradove, cerkve, mlin...
Poti so izbrane tako, da hodimo ob πumeËih potokih in bistrih re-
kah, da otroci doæivijo drobne, toda izjemne izkuπnje, kot je pitje
vode iz izvira, plezanje po skalah in balvanih, pogled na temaËne so-
teske in skrivnostne jame. Naj spoznajo, kako preπeren je obËutek na
razglednih vrhovih in kako drugaËen je svet, ko pohajkujeπ po pla-
nini, kjer πe pasejo krave. Vodnik oËara tudi s Ëudovitimi ilustracija-
mi Milana EriËa in Polone Lovπin ter s πtevilnimi fotografijami.
Odraslim pa bo pri naËrtovanju izleta v pomoË πe zemljevid, opis vr-
ste izleta in poti, predlog za pravi letni Ëas, ocena nevarnosti in po-
datki o dolæini izleta. Toplo priporoËam! Zaloæba Sidarta.  

365 aktivnosti na prostem,
ki jih moraπ preizkusiti!
Vsi si æelimo, da otroci v Ëasu odraπËanja ne bi
ostajali ves prosti Ëas v svojih sobah, z oËmi,
uπesi in pametjo v raËunalniku. Ampak kako
doseËi, da bodo spoznali Ëar igre na prostem, da
bodo ustvarjalni, da se bodo zamotili sami, da
ne bo sliπati ≈mami, dolgËas!« PriroËnik, ki ima
priroËen format, da ga lahko stlaËite tudi v na-
hrbtnik, ponuja za vsak dan v letu novo zami-

sel. To so polnovredne aktivnosti, takπne, pri katerih otrok nekaj us-
tvarja iz materialov, ki si jih poiπËe kjerkoli v okolici, nato opazuje,
kaj se bo zgodilo in pri tem odkrije nekaj novega, kar mu obogati
znanje. Naredi lahko, na primer, gnezdo za Ëmrlje (ste vedeli, da si
njihova matica najraje izvoha stare miπje rove?), bruhajoË ognjenik
iz mivke, sivkino milo, punËko iz liËkanja... NauËi se piskanja na tra-
vo, razlikovanja med metuljem in veπËo, napovedovanja vremena s
storæem... Vsaka aktivnost ima oznaËeno Ëasovno trajanje, predstav-
ljena pa je z navodili in fotografijami. PriporoËam! Zaloæba MK.

Otrok tega noËe jesti -
kaj pa zdaj? 
Starπi, vzgojitelji, naËrtovalci obrokov v
vrtcih in πolah, kuharji... dobro poznamo
teæavo, ko bi æeleli otrokom ponuditi zdra-
vo in raznoliko hrano, oni pa jo zavraËajo.
Najraje bi jedli vedno enako, novih jedi ne
bi niti poskusili, raje kot tradicionalne

(zdrave) slovenske jedi pa imajo tisto, kar ponuja (nezdrava) hi-
tra prehrana. Ta knjiga ponuja odgovore na vpraπanje, zakaj je
tako. Ukvarja se s psiholoπkimi vidiki uæivanja hrane, z dejav-
niki, ki vplivajo na prehranjevanje, na zavraËanje ali priljublje-
nost jedi. V osmih prispevkih razliËni avtorji raziskujejo vzro-
ke, predstavljajo konkretne uporabne projekte in navajajo ko-
ristne nasvete ter motivacijske metode, da bi izboljπali prehram-
bene navade otrok. Urednica Anja Podlesek je prispevke uredi-
la v priroËnik, ki na osnovi znanstvenih spoznanj omogoËa tudi
povsem praktiËno uporabo. Namenjen je strokovnjakom, ven-
dar ga toplo priporoËam tudi starπem, saj zgrabi bika za roge in
osvetli jedro teæave. Znanstvena zaloæba Filozofske fakultete. 
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— Za uËitelje, mentorje in starπe —
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