
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
                      NEKA BOŽIČNA SKRIVNOST 
   M. CHRISTINA BUTLER 
 

V gozdu se dogaja nekaj čudnega. 
Nekdo je obral vse jagode z bodikovih grmov in 
pobral vse storže. Pa tudi krtov priljubljeni šal je 
izginil! 
Sledi velikih stopinj vodijo k temačni votlini, 
ki se skriva globoko v gozdu. 
Bodo pogumni ježek in njegovi prijatelji lahko 

razvozlali skrivnost še pred božičem? 

 
 

 
 
 
BUDNI VOLK 
GEORGIANA DEUTSCH IN MEGAN TADDEN 
 
V gozdu je napočil čas za spanje, volk pa  
je še povsem buden. 

Vseeno, kako se trudi, ne more in ne more  
zaspati. Samo en razlog je za to: spanec se  
zagotovo skriva. A kje bi lahko bil? In ali ga bo  
Volk kdaj našel? 
 
  



 

HIŠKA, MAJHNA KOT MIŠKA 
JULIA DONALDSON 

 
Slikanica Hiška, majhna kot miška je prvi skupni 
projekt ustvarjalne dvojice Julie Donaldson in 
Axla Schefflerja in je v izvirniku izšla že leta 
1993. V njej je spretno in prikupno predelan 
znani motiv majhne hišice, v kateri se njena 
prebivalka, stara ženička, počuti utesnjeno … 

 
 
 
POMAGAJ GUSARJU NIKU NAJTI PRAVO POT 
KARMEN MANDL 
 
Interaktivna knjiga, v kateri otrok aktivno sodeluje 
in se odloča v imenu glavnega junaka Nika. Knjiga 
je namenjena otrokom od 4. do 8. leta starosti, v 
njej pa so združene štiri zgodbe. Katero zgodbo 
starš bere, je odvisno od odločitev, ki jih poslušalec 

(otrok) sprejema. Skozi branje te knjige otrok 
spoznava, da se stvari v življenju ne dogajajo 
naključno, ampak je prav on tisti, ki jih ustvarja s 
svojimi odločitvami. Otrok ni samo pasiven poslušalec, ampak 
aktivno pomaga glavnemu junaku pri sprejemanju vsakodnevnih 
odločitev. Ob tem spoznava, da nekatere odločitve pripeljejo do 
boljših rezultatov in hkrati boljšega počutja, druge pa do slabših 
rezultatov in posledično slabšega počutja. 
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MOJE SUPER MOČI ODLOČANJA IN 
ZAUPANJA VASE 
KARMEN MANDL 
 
Knjiga aktivnosti, vaj in motivacijskih zgodb za 
otroke, ki skozi barvanje, vaje čuječnosti in 
različne aktivnosti ustvarjajo pot do sreče, 
umirjenosti in samozavesti. 
Otroci se s to knjigo aktivnosti učijo o 
prepoznavanju in izražanju čustev, 

odgovornosti, sprejemanju odločitev, socialnih 
veščinah in tako gradijo svojo samopodobo. 
 
 
 
 
 
 
 
SELEKTIVNI MUTIZEM –PREKINIMO TIŠINO 

KARMEN MANDL 
 

Selektivni mutizem je anksiozna motnja, zaradi 
katere otrok zunaj varnega domačega okolja oz. v 
manj znanih socialnih situacijah ne govori. Otrok 
lahko komunicira s kimanjem in kazanjem, lahko 
pa sploh ne. Lahko govori samo z vrstniki, 
odraslimi ali nikomer. Starši so velikokrat zmedeni, 
saj otrok doma normalno govori in je celo zelo klepetav. V šoli in 
vrtcu pa poročajo, da ne vzpostavlja očesnega stika, se drži zase, 
se redko druži z vrstniki, noče sodelovati in podobno. Vzrok za 
to vedenje je strah. Selektivni mutizem je fobija, ki se jo da s 
pravilnimi strategijami relativno hitro rešiti. 
  



 

IQ OTROKA - SKRB STARŠEV  
RANKO RAJOVIĆ 
 
Predšolsko obdobje je pomembno za razvoj otroka, 
saj se po raziskavah nevroznanosti v tem obdobju 
najintenzivneje tvorijo nevronske povezave v 
možganih, ki oblikujejo otrokov kognitivni razvoj. 
Prav zato je pomembno:  
• kako starši preživimo čas s svojim otrokom, 

 • s katerimi dejavnostmi otroci spoznavajo svet okrog sebe,  
• katere zgodbe navdihujejo otrokovo domišljijo,  
• ali otrokom dopustimo svobodo, da se otroci sami spopadajo 
z dolgčasom in tako krepijo svojo ustvarjalnost in kreativnost.  
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