
Moj ljubi Mic 
Lovro ima zelo rad muca Mica. Zanj je
najboljπi muc, kar jih je kdaj bilo. Toda ne-
kega dne Mic umre. Lovro je æalosten.
Neznansko ga pogreπa. Mamica ga tolaæi,
da bo dobil drugega muca, toda Lovro si
æeli nazaj svojega Mica... Neæna, soËutna
zgodba otrokom pripoveduje o ljubezni, o
æivljenju in o smrti. O tem, kako je, kadar
æalujemo in kadar nekoga hudo pogreπamo. Na koncu slikanice
Lovro sreËa Ëisto majhnega mucka, ki nima doma. Spet ima lahko
nekoga rad, Ëeprav na Mica ni pozabil! Æalovanje je konËano, bo-
leËina pa se prevesi v æivljenjsko izkuπnjo. Kolaæne ilustracije s pre-
prostimi likovnimi sredstvi uËinkovito posredujejo intenzivno, Ëus-
tveno nabito dogajanje. Rebecca Elliot, Celjska Mohorjeva druæba.

Detektivka Zofija v πoli
Zofija hodi v Ëetrti razred in je najboljπa de-
tektivka na πoli. Svojo sposobnost opazovanja
podrobnosti uporablja zato, da pomaga so-
πolcem in prijateljem, ki se znajdejo v teæavah.
Recimo, ona je tista, ki opazi, da je soπolka
Vladka vedno bolj bleda in zanemarjena. Da
se Tomaæ noËe v telovadnici preobleËi v krat-
ke hlaËe, ker ima noge marogaste od udarcev,
da Iztoka ne bi smeli siliti s πolsko hrano in da

bi moral k zdravniku, ker mu je kar naprej slabo... O tem, kar opa-
zi, se pogovori s ©tefanom, πolskim psihologom, ker on ve, kako
naprej. Knjiga odliËnih kratkih zgodb Tatjane Kokalj spodbuja em-
patijo, otrokom pa pove, da je teæave, ne glede, kako velike so, mo-
goËe reπevati. Ker v stiski niso sami! Zaloæba Mladika.

Zajec - Me poznaπ?
Bogato ilustrirana slikanica pripoveduje
o æivljenju poljskega zajca v rimah, ilu-
stracije pa zajce in njihove mladiËe sicer
prikazujejo pravljiËno - obleËene v pisa-
ne hlaËice - toda ob tem  premiπljeno po-
daja samo resniËne podatke. Na primer,
da se zajci pred plenilci skrivajo v podra-

sti, da se mladiËi lahko samostojno premikajo æe kmalu po rojstvu, da
so zaradi varnosti sprva brez vonja, da pozimi teæko najdejo hrano...
Kombinacija pravljiËnega in resniËnega prvo naravoslovno znanje po-
daja otrokom prijazno. Na koncu slikanice je πe fotografija poljskega
zajca, ob njej pa je besedilo v jeziku naravoslovca. Ivan Esenko, rime
Ana Marija Toman, ilustracije Alenka Vuk Trotovπek, zaloæba Okaπi.

MoË Erikove domiπljije
Erik ima Robija, svojega ljubega zajca, æe odkar se je rodil. Kupil
mu ga je dedek, kot da bi vedel, da bosta postala prijatelja, ki vse
poËneta skupaj. Nekega dne pa Robi izgine. Erik je obupan. Po-
vsod ga iπËe, pomagata mu tudi mama in oËka, Robija pa ni. Po-
tem mu dedek, ki ve veË kot vsi drugi ljudje, svetuje, naj Robija pri-
kliËe k sebi v domiπljiji. Pa to deluje? Deluje! Poglejte v slikanico,
da preverite, kako. Slikanica ima toplo sporoËilo, ki spodbuja vero,

da bo πe vse dobro, hkrati pa otro-
ke tudi uËi, kako si pomagati v po-
dobni stiski. Odlikujejo jo tudi ilu-
stracije, ki so domiπljijsko sugestiv-
na kombinacija fotografije in Ërtne
risbe. Skye Byrne, ilustracije Nic
George, zaloæba MK.

Pismonoπa Aljoπa - Mali nadobudneæ
Pismonoπa Aljoπa je poπtar, ki svoje delo opravlja s kolesom. Pravi,
da ima najboljπi poklic na svetu, ker lahko vsak dan kolesari. Tako
je spreten, da sploh ne sestopi, ko deli pisma v nabiralnike. Pri tem
pa ves Ëas pazi, da upoπteva vse prometne predpise. Ko prideta so-

bota in nedelja, pa zajaha svoje dirkalno kolo.
Seveda ne pozabi na Ëelado. Kartonka otroke
povabi v prijetno domiπljijsko igro, v kateri
otrok opravlja poklic poπtarja, hkrati pa jih
navduπuje tudi za kolesarjenje in jih za povrh
uËi osnov kolesarske varnosti. Zelo ljubke ilu-
stracije vabijo k opazovanju dogajanja v pro-
metu. Nathalie Bélineau, Emilie Beaumont,
ilustracije Alexis Nesme, prevod rimanega be-
sedila Ana Marija Toman, zaloæba Okaπi.

Virginija Volk
Tole slikanico berite poËasi in pozorno. Zelo po-
zorno. Zato, ker pripoveduje, kako izvleËeπ neko-
ga, ki ga imaπ zelo zelo rad, iz potrtosti. Iz poËutja,
ko æivljenje izgubi vso barvo. Tudi otroci poznajo
dneve, ko je vse brez zveze, ko le πe ædijo, zavleËe-
ni v posteljo, pokriti Ëez glavo. »e ne spijo, tulijo in
revskajo. Tudi Virginija se nekega dne spremeni v
volkuljo. Na sreËo pa ima sestrico, ki jo ima rada.
Premiπljuje, kako bi ji pomagala. Domisli se, kam
bi jo lahko odpeljala. Dolgo v noË zanjo slika Roæ-

ni park, Ëudovito pisani vrt cvetja, ptic in zelenih poganjkov. In risba
deluje. Dlje ko jo Virginija gleda, veË barve dobiva svet, volkulja pa
spet postane deklica. Kyo Maclear, Isabelle Arsenault, zaloæba Zala.

Enciklopedija dinozavrov
Ljubitelji dinozavrov, pozor! Ta velika in obseæ-
na knjiga predstavlja veË kot 60 poπasti iz pra-
davnine, kakrπnih πe nismo poznali. Listajte jo
oprezno in s spoπtovanjem, ker z vsake strani
plane osupljivo realistiËna slika poπasti, ki, bog-

me, ni videti pohlevna. Vse, πe celo rastlinojede, imajo straπne kremplje
in Ëeljusti, bodice, sporoËilne barve in drugo obrambno oroæje. Kako
straπni so πele mesojedi dinozavri! Vsak izmed 60 dinozavrov je pred-
stavljen πe z besedilom, ki razloæi, kaj o smo vsakem izmed njih, o nje-
govem videzu in naËinu æivljenja, izvedeli z raziskovanjem fosilov. Na-
πteje njegove znaËilnosti in jih primerja z znaËilnostmi katere od sodob-
nih æivali. Pove, v kakπnem okolju je dinozaver æivel, kako se je prehra-
njeval in razmnoæeval. NavduπujoËe! John Woodward, zaloæba MK. 

Na Noetovi barki ob osmih
Noe je po boæjem naroËilu na svojo barko
povabil od vsake vrste le po dve æivali. Kaj
naj storijo trije pingvini, ki so prijatelji? Naj
se dva sporazumeta, da bosta tretjemu za-
molËala reπitev? Saj bi lahko... ko pa je tretji
prava zgaga. Kar naprej pametuje, se repen-
Ëi in dokazuje, da boga sploh ni. Vendar se
odloËita, da bosta raje goljufala, kot da bi ga
zapustila. Pretihotapita ga na barko... Izredno duhovita knjiga je na
prvi ravni z biblijsko tematiko navdihnjena pravljica za otroke,
odrasli pa jo razumemo πe na drugi ravni - kot simbolno, pomensko
bogato in pomenljivo zgodbo, ki o temeljnih vrednotah in bistvu
vere razmiπlja zelo pogumno. Ulrich Hub, Jörg Mühle, Celjska Mo-
horjeva druæba.

Brcanje lune
Sara je deklica, ki rada igra nogomet. No, in kaj?
Vi morda æe mislite, da to ni niË narobe, toda Sa-
rini domaËi æelijo, da bi bila takπna kot druge de-
klice. Na primer, kot sestriËna Stella, ki se najra-
je igra v svoji roænati sobici s svojimi ljubkimi
dojenËki. Sara pa raje s soπolci zabija gole, pleza
po drevesih in sanjari, da bo nekoË slavna nogo-
metaπica. Kako teæko je prepriËati starπe, da ti
pustijo doseËi sanje, Ëe si star le devet let in Ëe te

stare gospe iz soseπËine kar naprej opravljajo! So pa tudi deËki, ki
deklice noËejo sprejeti med soigralce nogometa. Le zakaj? ©tirinajst
duhovitih kratkih zgodb otroke opogumlja, naj sledijo svojim sa-
njam, saj vztrajnost premaga vse ovire. Roy Berocay, zaloæba Zala. 

Ste kje videli slona?
Bi se πli skrivalnice s slonom? To ne bo lah-
ko. Velikan se namreË na vsaki strani slika-
nice, v dnevni sobi, v spalnici, na vrtu... ime-
nitno skrije. (Ali vidite sivo senco na naslov-
nici, ki kuka izza majcene zelene veje?) De-
Ëek in njegov kuæa ga iπËeta, mali bralec pa
lahko pomaga. Kdo bo slona prvi zagledal?
Morda kuæa, ki vedno smrËka blizu njego-
vega skrivaliπËu? Slikanica spodbuja zbrano
opazovanje ilustracij in osredotoËeno
spremljanje zgodbe od zaËetka do konca æe pri najmlajπih bralcih. Ime-
nitne akvarelne ilustracije pripovedujejo πe drobne zgodbe o prostorih
v stanovanju in o druæini, ki v njih æivi. Duhovita knjiga malËke na-
smeji, mimogrede pa πe nauËi πteti do 10. David Barrow, zaloæba Zala.

Slovaπke pravljice
Slovaπke pravljice so podobne slovenskim -
in niso. Tako je, kot da bi odkril zaklad
neznanih, davno izgubljenih pravljic, za
katere se zdi, da si jih nekoË æe sliπal, pa po-
zabil, ker se konËajo drugaËe, s preseneËe-
njem in z drugaËno modrostjo. Vsem iz-
branim 25 ljudskim pravljicam, ki jih je na
novo zapisal pisatelj L’ubomír Feldek, je
skupno πe troje. PrviË, duhovitost, nekakπno hahljanje v brk vsem
nesreËam. Kajti na koncu bo zagotovo vse πe dobro. DrugiË, da pri-
poved zaËinjajo tu in tam pritaknjene rime, kar pravljiËno gostijo
naredi πe slastnejπo. In tretjiË - izjemne ilustracije Petra Uchnárja, od-
liËnega slovaπkega slikarja. Knjiga je lahko imenitno darilo otroku
ali odraslemu! Celjska Mohorjeva druæba.
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UËitelj voænje Roæle - Mali nadobudneæ
Roæle je uËitelj voænje. Spremljamo ga, ko se z Zojo, ki se uËi voziti
avto, odpeljeta v mesto. Pri tem mali bralec marsikaj izve. Na primer,
da se v avtomobilu vedno najprej pripnemo, da upoπtevamo luËi na se-
maforju, da vozimo poËasi mimo otrok, ker jim na cestiπËe lahko uide

æoga... Kartonka je sicer namenjena æe najm-
lajπim, vendar premiπljeno predstavlja tudi
nekaj prometnih znakov. Te bodo bolje razu-
meli malo veËji otroci. Situacije v prometu so
izbrane premiπljeno, zato so hkrati atraktivne
in pouËne, na meji otroπke igre in realnosti.
Kartonko odlikujejo zelo prikupna likovna
podoba, πtevilne podrobnosti in rimano bese-
dilo. Nathalie Bélineau, Emilie Beaumont,
ilustracije Alexis Nesme, zaloæba Okaπi.
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KuharËek 
Bi se otrok lotil kuhanja? Saj ni teæko. Ta
kuharski priroËnik za otroke je zabavna πo-
la kuhanja. PriËne z osnovami - kako pre-
brati in razumeti recept, kako se lotiti naku-
povanja in priprave sestavin, kako rezati in
lupiti, kako se sestavine odmerja, tehta in
meπa, kako veπ, da voda vre... Odrasli vËa-
sih pozabimo, Ëesa vsega otrok πe ne more
vedeti. Besedilo je bogato ilustrirano s po-
vednimi fotografijami in dopolnjeno z ok-
virËki “kuharËkovih nasvetov”. Sledijo slastni recepti za zajtrke, pri-
grizke, nasitna kosila in sladke dobrote. Knjiga je odliËno poËitniπko
darilo in ideja, Ëesa koristnega za æivljenje bi se otrok lahko to poletje
nauËil, Ëesar ga πola zagotovo ne bo uËila. Katie Hewat, zaloæba MK.

Kakaduji
Profesor Dupont, ena perfektna angleπka poja-
va, korekten in tog, kot da bi poærl metlo, ima
deset Ëudovito pisanih kakadujev. Vsako jutro
jim nameni profesorsko patetiËen pozdrav. Am-
pak sËasoma postane njegova rutina neizmerno
dolgoËasna. Zato kakaduji sklenejo, da se bodo
s svojim dragim profesorjem poπalili. Poskrijejo
se mu po stanovanju. PreseneËeni profesor - niË
mu ni jasno - jih iπËe v jedilnici, v kuhinji, v spalnici, v  kopalnici... Ne
vidi jih, mali bralec pa jih bo naπel, Ëe bo dobro opazoval imenitne ilu-
stracije. V prvem prostoru se skriva en, v drugem dva, v tretjem trije...
Otrok bo uæival v igri skrivalnic in v tem, da je bistrejπi od pametnega
profesorja. Quentin Blake, Celjska Mohorjeva druæba.

KNJIÆNE POLICE Izbor in predstavitev:
mag. Maja »repinπek
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Krtek in ribica
Krtek nekega dne pokuka iz krtine ob
ribniku, kjer æivi ljubka majhna ribica.
Ribica ga povabi k igri, Krtek pa ji s
travnika prinese jagode. Sredi igre se pri-
podi straπna πËuka, ki hoËe ribico poære-
ti. Beæi ribica, beæi! Ribica se podi iz ene-
ga skrivaliπËa v drugega, a πËuka je pa-
metna! Nazadnje obupana ribica skoËi
na kopno, naravnost Krtku v naroËje,
on pa jo odnese v vedro, ki ga ima v svo-
ji krtini. Se bo ribica lahko kdaj vrnila domov? Zgodbe o Krtku od-
likuje posebna milina in æelja, da bi bil svet boljπi. V veliki slikanici,
kot je ta, lepo zasijejo znaËilne barvite ilustracije z mnogo podrob-
nostmi. To dvoje je krtka postavilo med najveËje ikone Ëeπke ustvar-
jalnosti za otroke. Zdenek in Katerina Miler, zaloæba Narava.

»e bi Lili..., zbirka pesmi
Kaj bi Lili, Ëe bi imela vrat, dolg kot æi-
rafa, roæiËke, rilec, rep, kljunËek, krila
ali Ëebelje æelo? Pesnica Barbara Grego-
riË Gorenc o tem, kaj bi se zgodilo, Ëe
bi... pripoveduje navihane rime. Res bilo
bi lepo in zabavno, saj bi lahko storila,
kar sicer ne more ali ne sme. Ampak,
ampak, hm, hm... vedno znova ugotovi
Lili, tudi Ëe se spremeniπ v slona, opico,
ptico ali Ëebelo, ni vse zabavno. Zaradi
æirafje dolge vratu bi jo grlo moËno bo-
lelo in Ëe bi smrkala s slonje dolgim ril-

cem, bi porabila zelo veliko robËkov. Na koncu vsake pesmice se zato
Lili odloËi, da bo ostala - Lili. Rime plavajo med svetlimi ilustracijami
Andreje GregoriË kot mavriËni mehurËki domiπljije. Zaloæba Mladika.



Matematika - Zlate zvezdice za 3-4 leta
Zvezek igrivih nalog vsebuje 31 strani nalog iz matematike (+1
stran reπitev), ki jih je zasnoval Peter Patilla. Avtor je strokovnjak za
zgodnje uËenje matematike. Ta zvezek je namenjen malËkom od 3.
leta dalje, zaloæba UËila International pa je izdala v isti zbirki πe πti-
ri zvezke za otroke do starosti 7 let. Zbirka
se imenuje Zlate zvezdice po priloæenih na-
lepkah, s katerimi otroka nagradimo, ko re-
πi nalogo. Naloge za najmanjπe temeljijo na
primerjanju, prepoznavanju predmetov, is-
kanju podobnosti in razlik, sledenju poti v
labirintu, nadaljevanju vzorca, prepoznava-
nju geometrijskih likov, πtetju, iskanju pa-
rov... in podobnih veπËin, ki so pomemben
gradnik matematike.

Mojih prvih 1000 besed
Meine ersten 1000 Wörter
Otroπki slikovni slovar predstavlja 1000
nemπkih besed. Razporejene so v poglavja po
temah: vse o meni, moja druæina, moj dom,
hrana, na vrtu, v mestu, v trgovini, v trgovini
z igraËami, v πoli, πport, v parku, rojstnodnev-
na zabava, v bolniπnici... Poglavja πirijo otro-
kov svet od sebe na dom in nato v zunanji
svet. Pri tem se naslanjajo na tisto, kar otrok
pozna iz lastne izkuπnje. Teme so predstavljene s prikupno osred-
njo ilustracijo, na kateri otrok opazuje dogajanje, obkroæajo pa jo
posamezni predmeti, ljudje, æivali... z besedo v obeh jezikih. Osred-
nja ilustracija vabi k govorni vaji pri naprednem znanju. Na kon-
cu je abecedno kazalo v obeh jezikih. Ilustracije Jan Lewis, zaloæba
UËila International.

Vsak dan je Malalin dan
Deklica Malala je simbol vseh deklet tega sveta, ki jim oporekajo pra-
vico do izobrazbe. Bila je ærtev talibanskega nasilja, kasneje pa je za
vztrajni boj za pravice otrok dobila Nobelovo nagrado za mir. Ta knji-
ga je zbirka najlepπih misli iz pisem, ki so ji jih poslala dekleta z vse ze-
meljske oble. Ob njih so Ëudovite fotografije teh deklic. Ko bereπ to
knjigo, ne moreπ mimo spoznanja, kakπna sreËa je, da se lahko πolaπ.

Marsikatero dekle se ne more, ker æivi v
revπËini, izkoriπËanju in diskriminaciji. To
je navdihujoËa knjiga, ki vabi v razmislek
o sebi in o tem, kaj bi za druge lahko sto-
rili tudi mi. Del izkupiËka od prodaje
knjige gre za sklad Plan International za
boljπi jutri deklet. Rosemary Mc Carney,
zaloæba Miπ.

DojenËkov album s priljubljenimi
otroπkimi pesmicami
KlasiËen dojenËkov album, kamor starπi zapisujejo mesec za mese-
cem spomine na otrokovo prvo leto æivljenja, je dopolnjen z sloven-
skimi ljudskimi in avtorskimi otroπkimi pesmicami. Na primer,
“Jaz sem mala roæa, roæa mamina” ali pa “SonËek Ëez hribËek gre,
luna pa za gore...” in “Biba leze, biba gre...”.
Album odlikuje neæno oblikovanje, poæivljajo
pa ga drobne fotografije otroπkih predmetov,
kot so igraËe, ropotuljica, stekleniËke... Prazne
vrstice namignejo, kaj nanje zapisati: kdaj je
dojenËek dobil prvi zobek, kdaj se je prviË gla-
sno zasmejal, kdaj je zaploskal z rokami, kdaj
je dobil prvo gosto hrano in podobno, vabijo
pa tudi, da v album prilepimo nekaj otroko-
vih fotografij. Zaloæba UËila International.

Hotel veliki L
Si predstavljate, da æivite kot glavni junak te knjige z oËkom in tre-
mi sestrami v majhnem druæinskem hotelËku, nenadoma pa oËka
doæivi infarkt? Takoj bo potrebna operacija srca. OËka ne sme niË

vznemirjati, toda otroci so sami, hotel je v dol-
govih in zato dobavitelji ne dostavljajo hrane,
besni gostje odhajajo, izterjevalec pa pravi, da
bo Ëez dva tedna vse zaplenil. Otroci pa ne
obupajo in po norih zapletih reπijo hotelËek!
Vmes se zgodi marsikaj, kar jih poveæe, kot πe
nikoli prej. Vsak po svoje dozorijo in spozna-
jo, da imajo skupaj moË spremeniti vse na bo-
lje. To je optimistiËna, iskriva knjiga, ob kateri
si bralec briπe solze smeha in ganjenosti. Pripo-
roËam! Sjoerd Kuyper, zaloæba Zala.

Piloti in letalci, obleci modele 
z veË kot 200 nalepkami
Slikanica se priËne z zgodbo o pionirskem osva-
janju neba. Predstavi prve letalske ase, med njimi
tudi pilotko, nato pa pripoveduje o pogumnih le-
talcih v Ëasu druge svetovne vojne. V drugem
delu podrobno predstavi sodobna letala - od pot-
niπkih in tovornih do raziskovalnih. Slikanico od-
likujejo ilustracije, ki jih otrok dokonËa z veË kot
200 nalepkami. Z njimi opremi in obleËe v zaπ-
Ëitne obleke letalce in letaliπko osebje razliËnih

dob, dokonËa prizor zgradb in letal na letaliπËu ter do konca “zgradi”
letalo. DokonËevanje ilustracij je ustvarjalno delo, ki otroku ostri spo-
sobnost opazovanja in olajπa pomnjenje zgodovine letalstva. Jerome
Martin, ilustracije Duπan LakiÊeviÊ, zaloæba UËila International.

VrtnarËek
»e imate vrt, balkon ali prosto okensko poli-
co, bi se otrok lahko lotil vrtnarjenja. Vrtnar-
sko znanje mu bo koristilo kadarkoli kasneje,
uËenje pa je zabavno! PriroËnik vam bo po-

magal otroka zabavno in veselo uvesti v nova znanja. Ob πtevilnih
pisanih fotografijah razloæi, kako vzgojiti rastlino iz semena, kako
rastline zaπËititi, podpreti in negovati, da bodo zdrave,  pridelek pa
dober ter pove,katere æivali æivijo na vrtu. Sledijo navodila za goje-
nje rastline, ki so najbolj primerne za otroke: kalËki, jagode, kore-
nje, Ëeπnjev paradiænik, solata, fiæol. Na koncu so tudi predlogi za
ustvarjanje: kako narediti straπilo, oznaËbe za rastline, poslikane
lonËke, gojilnico deæevnikov in kompost. Niki Horin, zaloæba MK.

Vse to je tvoje, antologija pesmi
Pesmi Toneta PavËka so v tej novi antologiji, ki je na-
stala v izboru in v postavitvi Igorja Sakside, razpore-
jene tako, da se ti zazdi, da jih vidiπ na novo - in se ti
πe enkrat zgodi ljubezen na prvi pogled. Na vsaki levi
strani knjige je pesem za otroke. Najprej za najmanj-
πe, nato vedno veËje in na koncu za najstnike. Te pe-
smi so sprva lahkotne, vesele, nasmejane, nato pa tudi
zbegane, jezne, zaljubljene... Na vsaki desni strani pa je, kot odmev
prvi, πe ena pesem. Ta govori z glasom odraslega in gleda na doga-
janje z oËmi odraslega. Levo in desno pesem  povezujejo ilustracije
Igorja ©inkovca. Vse skupaj pa se zaokroæi na koncu antologije, ko
se glasova obeh pesmi zlijeta v enega. PriporoËam! Zaloæba Miπ.

Letala iz papirja 
Slikanica vsebuje vse, kar je potrebno, da v nekaj minutah narediπ
eno izmed 19 Ëudovitih letal iz papirja. Bi rajπi naredili leteËega
zmaja ali æar ptico, sirov bombnik (na njem sedita dve miπki) ali lov-
ca F-15? Vse, kar je potrebno, je, da iztrgate list, nato pa ga zgiba-
te po priloæenih navodilih. Risbe po korakih
so zelo nazorne, poleg tega pa si s pomoËjo
QR kode lahko ogledate πe videoposnetek
zgibanja. Ob vsakem navodilu za letalo so
poleg tega dodane tudi zvijaËe, ki pomagajo
uravnoteæiti letalo in drobne skrivnosti, kako
ga pripraviti za dober met. Dodane so πe ide-
je za hangar papirnatih letal, za igro z letali in
za tekmovanje, ki bi ga lahko izvedli na otroπ-
ki zabavi. Zaloæba UËila International.

Vsi zehamo
Slikanica z zavihki pripoveduje, kdo vse je zaspan. Najprej vidimo pri-
jazno muco in ko mali bralec dvigne zavihek, muca zazeha. Na nasled-
nji strani zazehajo πe kaËa, rakun, pujsek, krokodil... in nazadnje πe
otrok. Ponavljanje najmlajπim olajπa razumevanje vsebino, saj vedo,
kaj lahko priËakujejo. Æe znanemu nato le πe dodajo, kar je v dogaja-
nju novega - pri vsaki æivali je namreË v ok-
lepaju πe en stavek, ki ga odrasli pove po
obËutku, glede na malËkovo starost in raz-
poloæenje. Slikanica je namenjena ritualu
uspavanja - na koncu vsi junaki slikanice
zaspijo, spoznavanju novih besed in kon-
ceptov, kot je πtetje. Odlikujejo jo estetske
ilustracije skladnih barv in umirjenih to-
nov. Anita Bijsterbosch, zaloæba Sanje.

Vrveæ v æivalskem vrtu
Velika kartonka z 10 zvoki predstavlja
deset divjih æivali, ki jih otrok lahko
opazuje le v æivalskem vrtu. Æivali vidi-
mo na velikih fotografijah, ki so spret-
no prilepljene na pisano ozadje, kar us-
tvarja vtis pravljiËno-naravnega okolja.

Nekaterih æivali, na primer papig, je na strani veË, zato jih lahko
otrok poiπËe in preπteje ali pa zgolj opazuje razlike in podobnosti
med njimi. Vsako æival z besedami opiπejo trije stavki, ki govorijo o
kateri izmed njenih znaËilnosti. Na primer, da se kaËe plazijo in da
kaËa lahko svoje telo ovije okoli veje. Pri vsaki æivali je tudi beseda
za njeno oglaπanje. Otrok pa oglaπanje lahko tudi sliπi, ko pritisne
na gumb ob strani kartonke. Zaloæba UËila International.  
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Hiπek in Zrak 
Hiπek je prikupna rumena hiπica z veliki-
mi modrimi oËmi. V njej æivijo Lukec,
mamica in oËka. Doma imajo vse udob-
je, toplo jim je pozimi in poleti hladno,
polnijo lahko telefon in posluπajo radio.
Æelijo pa si tudi Ëistega zraka. In prav
Zrak je Hiπkov najboljπi prijatelj. Ker je
povsod, radovednemu Hiπku vsak dan
pove kaj novega. Tokrat mu zaupa, da je roænata hiπka v vsej soseπËi-
ni najbolje pripravljena na zimo. Zato, ker ima toplotno Ërpalko, ki
dom ogreva s toploto iz zraka. Zgodbica otrokom primerno razloæi
delovanje toplotne Ërpalke in naËin ohranjanja naravnih virov. Spod-
buja jih k skrbi za Ëisto okolje - za boljπo prihodnost. Alenka KlopËiË,
ilustracije Marta Bartolj, zaloæba Energetika.net.
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Moj otroπki 
spominski album
DojenËkov album z mehkimi, prijaz-
nimi ilustracijami vabi, da vanj zapi-
πemo spomine na Ëas priËakovanja
otroka, na rojstvo in na prvo leto

æivljenja. Njegova posebnost
so tri vlepljene ovojnice (pi-
sma), kamor spravimo otro-
kovo zapestnico, ki jo dobi v porodniπnici, nekaj prvih las in
voπËila za prvi rojstni dan. Album od starπev, ki prvo leto ni-
majo veliko Ëasa, ne zahteva veliko dela, le zapis nekaj besed
ali stavka, shrani pa spomine, ki jih sicer hitro pozabimo. Na
primer, katera pesem je bila na dan otrokovega rojstva na
vrhu glasbene lestvice in katero darilo, ki ga je odbil za prvi
rojstni dan, mu je bilo najbolj vπeË. Album ima precej prosto-
ra za lepljenje fotografij. Zaloæba UËila International.

Operacija omleta - Angry Birds, strip      
Prikupno trapasta druπËina Jeznih ptiËev se tokrat spopada s (prav
tako prikupno trapastimi) Zlobnimi pujsi v knjigi stripov. Seveda ne
gre za pravi spopad, ampak za igro, podobno otroπki, v kateri se naπi
in vaπi borijo, kdo bo koga. Zmaga tisti, ki si iz-
misli bolj pametno zvijaËo. Ker pametni pa so -
da pokaπ od smeha. V knjigi je pet stripovskih
epizod. Izvemo, kako se znebiπ kolcanja; kaj se
zgodi, Ëe pojeπ jagode, zaradi katerih govoriπ
ravno obratno, kot misliπ; ali pujsi lahko zmaga-
jo, Ëe se napihnejo do nadnaravne velikosti; kdo
peËe boljπe slaπËice in ali je za spremembo lahko
na otoku vse mirno. Kar se tiËe zadnjega vpraπa-
nja, je odgovor - Ne, ne, ne! Cesar Ferioli, Gior-
gio Cavazzano, zaloæba Didakta.

KNJIÆNE POLICE Izbor in predstavitev:
mag. Maja »repinπek

Igrivo uËenje
Zvezek zabavnih nalog spodbuja branje, pisanje, raËunanje in
opazovanje. Primeren je za otroka od 5. leta dalje, ki æe pozna ve-
like in male tiskane Ërke, πtevilke in matematiËni koncept seπteva-

nja ter odπtevanja πtevil do 10. Vse naloge so
predstavljene z ilustracijo, kar otroku olajπa
reπevanje. Med barvnimi ilustracijami so tudi
Ërno bele, da jih pobarva sam. Naloge so pri-
merne za vedoæeljne otroke, ki æe pred vsto-
pom v πolo æelijo znati Ëim veË, in za tiste πo-
larËke, ki æelijo v prijetni poËitniπki igri ob-
navljati (vzdræevati) πolsko znanje. Lahko pa
so tudi dodatno igrivo delo v πoli. Naloge
urijo spomin,  pozornost, vztrajnost in kon-
centracijo. Zaloæba UËila International.

Neverjetna dejstva
Knjiga predstavlja veË kot 750 “dejstev”
o svetu, ki nas obdaja. “Dejstva” so za-
nimivosti, ki otroku prebudijo domiπlji-
jo in podægejo æeljo, da bi izvedel πe veË.
Besedila so kratka (en ali dva odstavka),
spremlja pa jih nazorna fotografija. Vi-
zualno atraktivna predstavitev otrokom
pomaga, da preberejo veË, kot bi pri bolj
strnjenem besedilu. »e preberejo vse, se
odstavki zlijejo v celoto, ki temo pokrije
v bistvenih toËkah. Oblikovanje knjige

omogoËa, da otrok vsebino bere po vrsti ali pa da preskakuje s poglav-
ja na poglavje. Dejstva so namreË zbrana v devet poglavij: vesolje, naπ
planet, ljudje in kraji, æivali in rastline, kako æivimo, hrana, telo, znans-
tvene reπitve in tehniËni doseæki. Zaloæba UËila International.
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