ZA UČENCE:

JUNAKI Z LADJE ARGO/ Gaja Kos

Vas zanima, kdo so harpije in zakaj so ostudne? Kako so
videti velikani s šestimi rokami? Kdo čuva zlato runo? Kaj
imajo argonavti skupnega z Ljubljanico? Skupaj z Jazonom
se nemudoma vkrcajte na ladjo Argo in pripravite na veliko
pustolovščino!
SAMO ZA JUNAŠKE BRALKE IN BRALCE!

MALE SIVE CELICE 6/ Darko Hederih in Marjan Škvorc
Drži?
Izberi tematiko
Od pet proti nič
Abeceda
Izberi težavnost
Tu je šesta knjiga iz serije Male sive celice, ki so izšle ob
dvajsetletnici oddaje, v njej pa so zbrana vprašanja, ki so bila
zastavljena v zadnjih dveh letih.
Obilo zabave pri zastavljanju vprašanj in odgovarjanju nanje!

O JAKOBU IN MUCI MICI (ROJSTNI DAN, NOVOLETNA SMREČICA IN
MAŠKARE)/ Barbara Hanuš
Barbara Hanuš je pod skupnim naslovom O Jakobu in muci Mici napisala tri besedila: Rojstni
dan, Novoletna smrečica ter Maškare. Rojstni dan je opremljen še s prevodi v jezike
priseljencev (hrvaškega in makedonskega) ter v romski jezik. Novoletna smrečica vsebuje
prevode v jezike priseljencev (hrvaškega, makedonskega in albanskega) ter v romski jezik.
Maškare vsebujejo prevode v jezike priseljencev (hrvaškega in makedonskega) ter v romski
jezik, dodan je še prevod v albanski jezik. Na domiseln način se lotevajo otrokovega
doživljajskega sveta in so namenjena bralcem začetnikom, tudi tistim z bralnimi težavami, saj
so s tehničnega vidika postavljena v skladu s potrebami otrok z disleksijo. Pospremljena so z
ilustracijami
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Potreba po tovrstni kombinaciji slovenskega besedila in omenjenih prevodov se je avtorici in
njenim številnim učiteljskim kolegicam pokazala v praksi (pri pouku slovenščine) pri delu z
osnovnošolci, ki jim slovenščina ni materni jezik. Prevodi so ilustrirani z vinjetami, ki so vsaj
po vizualni plati tudi prevodna besedila napravila zanimiva za slovenskega bralca (in obratno)
in vsaj posredno spodbudila medkulturno razumevanje in sodelovanje.

ZA UČITELJE:

PRAVLJIČNA JOGA ZA OTROKE/ Urška
Božič

Otroci so naravni jogiji! Spodbudimo njihovo
gibčnost!
Pri pravljični jogi gre za vodeno vadbo z elementi
joge, posebej oblikovane za otroke, stare 2 do 5 let.
Otroci

se spoznavajo

s

svojim telesom,

z

možnostmi, ki jih ponuja, naučijo se osnovnih
jogijskih položajev in preprostih dihalnih tehnik ter
se ob tem odlično zabavajo. Danes imajo otroci vse
manj gibalne svobode, čeprav je gibanje za njihov
telesni in duševni razvoj nujno. Urška Božič starše in njihove malčke popelje v jogo z
zgodbicami o likih, kot so junaški lev, dolgonosi slon ... Če jogo poznate, veste, da bodo v
njej uživali tudi otroci, če pa se v svet joge še niste podali, začnite s pravljično jogo!

