STROKOVNI CENTER
ZA GIBALNO OVIRANE OTROKE IN MLADOSTNIKE

KATALOG LITERATURE

Katalog literature je nastal v okviru Strokovnega centra za gibalno ovirane otroke in mladostnike, ki ga
sofinancira Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada. Operacija se izvaja v okviru
Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014 – 2020, prednostna os
Socialna vključenost in zmanjševanje tveganja revščine, prednostna naložba Aktivno vključevanje, tudi za
spodbujanje enakih možnosti ter aktivne udeležbe in povečanje zaposljivosti.

KNJIGA

ŠTEVILO
IZVODOV

OPIS

PRIMERNA
STAROST

1.

Damjana Kenda Hussu:
Čudežno zdravilo za Zalo

2

Zgodba, prilagojena za otroke z
disleksijo, o dečku, ki je iskal
čudežno zdravilo za bolno Zalo.

Prva triada

2.

Đurđica Mađar:

2

Izpoved mame otroka s
cerebralno paralizo.

Tretja triada,
srednja šola

Markovi koraki

3.

Damjana Kenda Hussu:
Zmajček Topotajček

2

Otroška zgodbica o
sprejemanju drugačnosti – o
zmajčku s prevelikimi stopali.

Prva triada

4.

Kaja Špruk:

2

Mladinski roman, ki ga je
napisala 18-letna avtorica, o
poti dekleta, ki je skozi dolgo
pot samopoškodb in
samozatajevanj končno
spregovorila o svojih stiskah.

Srednja šola

1

Knjiga govori o osebnih
izkušnjah mame, ki ima tri
otroke z učnimi težavami.

Srednja šola,
strokovni
delavci

Izgubljena v sebi

5.

Vanja Gale:
Dokaži, da znaš

FOTOGRAFIJA

2

6.

R.J. Palacio:

2

Mladinski večkrat nagrajeni
roman. Desetletni Avgust se je
rodil s hudo deformacijo
obraza in do sedaj ni hodil v
šolo. Z vstopom v peti razred
pa si želi, da bi za sošolci imeli
za navadnega. A to žal ni
mogoče…

Druga, tretja
triada, srednja
šola

2

Priročnik o sprejemanju
drugačnosti, osnovan na bazi
romana Čudo

Učitelji,
vzgojitelji,
svetovalni
delavci

2

Julijanova zgodba nadaljuje
tematiko romana Čudo, a iz
zornega kota dečka, ki je
nadlegoval Avgusta.

Druga in tretja
triada, srednja
šola

1

Velik ljubitelj ptic med svojim
raziskovanjem pod grmom
najde nekaj nenavadnega. Ne
ve, ali bi temu rekel ptica ali
deklica. Ptičko deklico odnese
domov in z ženo skrbita zanjo
kot za hčerko. A Ptička, kot sta
dala deklici ime, kmalu začuti,
da táko življenje ni zanjo, začuti
neznansko neustavljivo željo
po svobodi …

Prva triada

1

Mladinski roman o dekletu s
posebnimi potrebami in
njenem doživljanju sveta in
reševanju problemov vseh
okoli nje…

Tretja triada,
srednja šola

Čudo

7.

Katarina Rigler Šilc idr.:
Čudo na razrednih urah

8.

R. J. Palacio:
Julijanova zgodba

9.

Joke van Leeuwen:
Čiv

10.

Barry Jonsberg:
Moje življenje kot
abeceda

3

11.

Jure černič:

1

Zgodba o optimizmu, pogumu
in srčnosti fanta Bebota, ki je
drugačen od ostalih otrok.

Srednja šola

1

Roman o ljubezni med Lou in
Willom, ki ga je prometna
nesreča prikovala na invalidski
voziček, o borbi za pravico do
evtanazije

Srednja šola

Bebo. O fantu, ki je bil
malo tako

12.

Jojo Mayes:
Ob tebi

13.

Myrna Neuringer Levy:
On je poseben

1

Zgodba o prijateljstvu med
desetletno Karen in Tommijem,
ki ima posebnosti v razvoju

Druga triada

14.

Sebastjan Pregelj:

1

Zgodba o prijateljih, ki se
spoprijateljijo z duhom
Babujanom, pri tem pa jim
pomaga slepi deček.

Prva triada

1

Slikanica o (ne)sprejemanju
tujcev v razredu.

Prva triada

Duh Babujan in prijatelji

15.

Nina Novak Kerber:
Moj prijatelj je drugačen

4

16.

Svetlana Makarovič:
Veveriček posebne sorte

2

Zgodbica o veveričku s
poškodovano tačko, ki je
namesto skakanja po drevesih
razvil številne druge
sposobnosti

Prva triada

17.

Alenka Klemenc:

1

Knjiga o fantu z Aspergerjevim
sindromom, poučno branje

Prva triada

Kako je biti jaz

18.

Marije-Aude Murail:
Simpl

3

Mladinski roman o Simplu in
njegovem bratu Klebru- o
spoštovanju drugačnosti,
prijateljstvu..

Tretja triada,
srednja šola

19.

Vinko Moderndorfer:

2

Mladinski roman o Niki, ki sew
preseli v novo okolje in ima
skrivnost- svojega brata z
downovim sindromom

Tretja triada,
srednja šola

1

Mladinski roman o dečku, ki se
rodi drugačen in odleti na
potovanje okrog sveta.

Tretja triada

Kit na plaži

20.

John Boyne:
Osupljiva zgodba
Barnabyja Brocketa

5

21.

Alexandre Seurat:
Neroda

1

Zgodba o nasilju in zlorabah v
družini

Tretja triada,
srednja šola

22.

Aksinija Kermauner :
Berenikini kodri

2

Mladinski roman o Anini, ki ima
albinizem in njenem srečevanju
z izzivi najstništva

Srednja šola

23.

Igor Plohl:

2

Avtobiografska pripoved o
moškem, ki je zaradi padca z
lestve ostal priklenjen na
invalidski voziček.

Srednja šola

2

Slikanica o levčku, ki si
poškoduje hrbtenico in
pristane na invalidskem
vozičku.

Prva triada

2

Slikanica o majhnem Stanku in
veliki Fridi, ki postaneta
prijatelja

Vrtec, 1.triada

Ne domišljaj si!

24.

Igor Plohl:
Lev Rogi najde srečo

25.

Aaron Blabley:
Stanko Peška

6

26.

Aksinija Kermauner:

2

Slikanica o Binci, ki ima
albinizem

Prva triada

2

Slikanica, ki skozi zgodbo opiše
sladkorno bolezen

Prva triada

2

Poučna zgodba o dečku z
avtizmom

Prva triada

1

Slikanica o disleksiji

Prva triada

1

Slikanica o zgodbi družine, ki
ima otroka z downovim
sindromom

Prva triada

Bela kot golob

27.

Helena Kraljič:
Maja in Miha

28.

Helena Kraljič:
Žan je drugačen

29.

Helena Kraljič:
Imam disleksijo

30.

Helena Kraljič:
Imam downov sindrom
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31.

Helena Kraljič:

2

Slikanica o deklici z epilepsijo

Prva triada

32. 3 Verilhac Florenc:
2
Tisoč naravnih bivališč
.

1

Knjiga z lepimi in preglednimi
barvnimi risbami nazorno
prikazuje naravna bivališča. V
njej boste našli več kot 1000
opisov živali in rastlin s
poljudno napisanim besedilom.

Prva in druga
triada

33. 3 Margot Sunderland:
3 Znanost o vzgoji
.

1

Priročnik

Starši,
strokovni
delavci

34. 3 Neli Kodrič Filipić:
4
Ali te lahko objamem,
.
močno

1

Slikanica o drugačnosti, nasilju,
tujcih in dobroti

Prva triada

35. 3 Jelka Mihelič:
5
Trska in Bajsa Debelajsa
.

1

Knjiga o prijateljstvu dveh
deklic, ki sta si bili po videzu
zelo različni

Prva in druga
triada

Larina skrivnost

O ljubezni, vzgoji in igri z vašim
otrokom. Strastno, a
objektivno napisan prvi vzgojni
priročnik, ki ne pripoveduje o
tem, kakšna je najboljša vzgoja,
ampak to utemeljuje z
znanstvenimi dejstvi.

8

36. 3 Jernej Kuntner:
6
Beli krtek Albin
.

1

Slikanica o krtu, ki je bil albin.

Vrtec, prva
triada

37. 3 Alessandro D'Avenia:
7 Bela kot mleko, rdeča
. kot kri

1

Mladinski roman o fantu, ki se
sooči s trpljenjem , umiranjem
sošolke, ki ima levkemijo.

Srednja šola

38.

1

Mladinski roman o spopadanju,
mladostni ljubezni, upanju…

Srednja šola

1

Vzgojni priročnik govori o
najpogostejših zapletih, ki se
pojavljajo v družinah z
najstniki, ter nakaže smernice
za reševanje težav in uspešno
medsebojno komunikacijo.

Pedagoški
delavci, starši

1

Knjiga obravnava problematiko
družinskih obrokov, s katero se
v vsakodnevnem življenju
srečujejo starši in otroci. Dober
obrok spretno odmerjena
mešanica dobre hrane, skrbi,
truda, bližine, estetike, čutnega
doživetja ter spontanih
osebnih občutkov in
razpoloženja.

Pedagoški
delavci, starši

John Green:
Krive so zvezde

39.

Jesper Juul:
Družine z najstniki: Ko
vzgoja odpove

40.

Jesper Juul:
Hura, gremo jest

9

41.

Jesper Juul:

1

Knjiga je jedrnat teoretičen in
praktičen vodnik, ki vam
pomaga izboljšati stik s sabo in
drugimi ljudmi. Odgovarja na
vprašanje; „Kaj je
najpomembnejša in najbolj
dragocena stvar, ki jo lahko
storimo za današnje otroke.

Pedagoški
delavci, starši

1

Knjiga zagotovo spada med
pomembna in prelomna dela
na področju vzgoje. Prevedena
je v 20 jezikov in velja za
"biblijo vzgoje".

Pedagoški
delavci, starši

1

Danski družinski terapevt
Jesper Juul skuša v svoji novi
knjigi pojasniti, zakaj je znati
reči NE pomembno za vsako
osebno razmerje, ki je lahko
uspešno le, če v njem
ohranjamo svojo integriteto,
kar pa storimo, če smo
sposobni reči ne, kadar res
mislimo ne.

Pedagoški
delavci, starši

1

Vzgojni priročnik opisuje, kako
lahko drug drugemu
postavljamo meje, odrasli
otrokom in tudi otroci
odraslim, ne da bi s tem
komurkoli škodili, pač pa s tem
pomagamo doseči čim boljše
medosebne odnose.

Pedagoški
delavci, starši

1

Stare vrednote patriarhalne
družine niso več sprejemljive. V
družbi pa ni novega soglasja
glede tega kaj je prav in kaj
narobe. Otroci so brez vsakršne
orientacije, to pa zato, ker so jo
izgubili tudi njihovi starši.

Pedagoški
delavci, starši

Empatija. Pot so sebe in
do drugega

42.

Jesper Juul:
Kompetentni otrok

43.

Jesper Juul:
Reci NE Brez slabe vesti.

44.

Jesper Juul:
To sem jaz! Kdo si pa ti?

45.

Jesper Juul:
Družinske vrednote.
Življenje s partnerjem in
otroki
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46.

Delo z otroki s posebnimi
potrebami, učnimi
težavami in posebej
nadarjenimi učenci

1

Priročnik vsebuje informacije,
strokovne napotke in
pripomočke za delo z otroki s
posebnimi potrebami, učnimi
težavami in posebej
nadarjenimi učenci. Avtorji so
številni znani strokovnjaki s
področja VIZ.

Pedagoški
delavci

47.

Katarina Habe in Barbara
Sicherl Kafol:

2

Znanstveno delo združuje
izsledke raziskav o učinkih
glasbe na otroke z motnjami
avtističnega spektra.

Starši,
vzgojitelji,
učitelji,
strokovni
delavci

Glasba in avtizem

48.

Ema Žgur in Ana Ferlinc:
Specialno-pedagoška in
terapevtska priporočilo
za delo z otrokom z
razvojnimi primanjkljaji

3

Avtorici približata terapevtske
pristope in dejavnosti širšim
strokovnim delavcem, ki se
vsakodnevno srečujejo z izzivi
dela z otroki z razvojnimi
primanjkljaji v predšolskem
obdobju.

Specialni in
rehabilitacijski
pedagogi,
vzgojitelji,
strokovni
delavci in
starši

49.

Vesna Geršak, Uršula
Podobnik, Črtomir Frelih,
Nuša Jurjevič:

1

Knjiga gradi na povezovanju
plesnih in likovnih vsebin ter
učenju z umetniško izkušnjo in
prek nje.

Učitelji,
vzgojitelji,
starši,
strokovni
delavci

2

Priročnik za izboljšanje
poučevanja in učenja v
razredu, v povezavi s socialnimi
in vedenjskimi dejavniki. V
knjigi je predstavljenih 20
najpomembnejših pedagoških
načel, njihova praktična
uporaba in posledice uporabe
vsakega izmed načel.

Učitelji,
strokovni
delavci

Gib in njegova sled

50.

Zveza za psihologijo v
šolah in izobraževanju:
Dvajset
najpomembnejših
psiholoških načel za
poučevanje in učenje od
vrtca do srednje šole
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51.

Roel Bouwkamp, Sonja
Bouwkamp:

1

Priročnik konkretno in
praktično opisuje, kako
sodelovati s starši in jih vključiti
v proces podpore in pomoči.

Strokovni
delavci, starši

Blizu doma

52.

Breda Kroflič (ur.):
Umetnostno ustvarjanje
kot terapija

1

Skupina avtorjev, ekspertov na
področju različnih vej
umetnostne terapije povzema
sedanje stanje na tem področju
pri nas. Avtorji poudarjajo, da
je izražanje preko umetnost
zelo pomembna pri osebah z
duševno motnjo.

Strokovni
delavci

53.

Erna Žgur:

3

Monografija predstavlja
izsledke enoletnega projekta, v
katerem so bile aktivno
preizkušane različne gibalne
aktivnosti za otroke z
avtističnimi ter spremljajočimi
motnjami.

Strokovni
delavci, starši

1

Slikanica oz. tipanka, ki je v
pomoč pri razvijanju empatije
do »drugačnih«. Besedilo je
tiskano v povečanih črkah in v
braillovi pisavi.

Vrtec, prva
triada

1

Mladinski roman, ki govori o
Dereku, 17-letnem fantu, ki se
zaposli kot negovalec ostarelih
in gibalno oviranih. Tam sreča
dekle Aliyah, ki spremeni
njegove predstave o poštenosti
in zaupanju. Knjiga z zgodbo o
sprejemanju sebe in odločnosti
za nadaljevanje.

Srednja šola

Aktivnosti v naravi za
razvoj gibalnih in
funkcionalnih
sposobnosti otrok z
avtizmom: aktivnosti in
avtizem/AA

54.

Aksinja Kermauner:
Žiga špaget gre v širni
svet

55.

Robin Hjordis Stevenson:
Ne brez boja
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56.

Gabriele Clima:

1

Sonce med prsti

Mladinski roman o prijateljstvu
med težavnim šolarjem in
tetraplegi.

Tretja triada,
srednja šola

Nenavadno pripoved o
osebnostni rasti ter o
brezpogojnem sprejemanju
drugačnosti.

57.

Igor Plohl:

1

V novi slikanici so
predstavljene posebnosti,
zanimivosti in drugačnosti
paraolimpijskih iger in izjemni
športni dosežki invalidov.

Prva triada

1

Avtorica je želi otrokom in
staršem približati disleksijo in
poudariti, da je otrok ob dobri
strategiji lahko zelo uspešen.

Starši,
strokovni
delavci

Rogi in Edi na
paraolimpijskih igrah

58.

Nina Volčanjk:
Zalin svet: priročnik za
razumevanje disleksije

59.

Maria Giulia Cotini:
Shotaro : deček, ki je
hotel postati samuraj

1

Mladinski roman, ki ga je
napisala invalidna pisateljica.
Pripoveduje o dečku Shotaro,
ki bi zaradi svoje invalidnosti
moral postati menih, želi pa si
postati samuraj.

Srednja šola,
tretja triada

60.

Antoon Krings:

1

Pravljica napisana v rimah, ki
govori o prav posebno
nadarjenem skarabeju

OŠ prva triada

Skarabej Matej
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61. 6 Mojca Trampuš:
1
Tačke v šoli: Terapevtski
.
pes – učiteljev pomočnik
in šolarjev sopotnik

1

Priročnik, ki poskuša
predstaviti košček avtoričinega
poklicnega delovanja in
razmišljanja o svetlih in senčnih
plateh našega šolskega
sistema. Predstavi način, kako
v obstoječem šolskem prostoru
izpeljati drzno novost – k
pouku, med otroke in
mladostnike pripeljati psa.
Avtorica poudarja, da
navzočnost terapevtskega psa
pomembno prispeva k
spodbudnemu učnemu okolju
v šoli.

Strokovni
delavci

62. 6 Anton Kotar, Antonija
2 Koželj:
.

1

Delovni zvezek za
opismenjevanje v osnovnih
šolah s prilagojenim
programom, 2. zvezek

OŠ prva triada

63. 6 Simona Rogič Ožek,
3 Sonja Dobravc:
. Formativno spremljanje
kot podpora učencem s
posebnimi potrebami:
priročnik za strokovne
delavce

1

Strokovni
delavci

64. 6 Marija Kavkler idr.:
4 Razvoj inkluzivne prakse
. s pomočjo inkluzivnih
timov

1

V priročniku je opisano, kako s
formativnim spremljanjem
učinkovito podpremo otroke in
mladostnike s posebnimi
potrebami.
Opisani so primeri
formativnega spremljanja pri:
- izvajanju DODATNE
STROKOVNE POMOČI,
- izvajanju PRILAGOJENIH
PROGRAMOV z enakovrednim
in nižjim izobrazbenim
standardom,
- vzgojnem DELU V DOMOVIH
in
- izvajanju POSEBNEGA
PROGRAMA VZGOJE IN
IZOBRAŽEVANJA.
Zbornik prispevkov na temo
inkluzivnih timov in delovanje
timov v praksi.

Že pišem in berem

Strokovni
delavci
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65. 6 Cliff Cunningham:
5 Downov sindrom:
.

1

66. 6 Amalija Žakelj, Milena
6 Valenčič Zuljan:
.
Učenci z učnimi težavami
pri matematiki Prepoznavanje učnih
težav in model pomoči

1

67. 6 Marija Kavkler idr.:
7 Razvoj inkluzivne vzgoje
. in izobraževanja: Izbrana
poglavja v pomoč
šolskim timom

68. 6 Marija Cerar, Marija
8 Habjan, Nevenka Rebič:
. Sijaj, sijaj, sončece!
Vodnik za opazovanje v
naravi in uporabo
izkušenj za dejavnosti z
otroci z motnjo v
duševnem razvoju,
zbirka Modeli
poučevanja in učenja

Cliff Cunningham opisuje
zgodnje odzive in občutke, ki
jih imajo starši in skrbniki, kako
se družina prilagodi in kako
zmore prenesti diagnozo o
Downovem sindromu.
Raziskuje čustveni, motorični in
socialni razvoj otrok z
Downovim sindromom, od
otroštva in tja do obdobja
odraslosti.Priročnik prinaša
koristne informacije tudi
učiteljem in vzgojiteljem, ki se
pri svojem vsakdanjem delu
srečujejo z otroki z motnjo v
duševnem razvoju.
Monografija Učenci z učnimi
težavami pri matematiki
obravnava vrsto vprašanj, ki se
vsebinsko nanašajo na pomoč
učencem z učnimi težavami pri
matematiki, posega pa tudi
širše, na področje izvajanja
pouka matematike nasploh.

Starši,
strokovni
delavci

1

Knjiga je plod dela domačih
avtoric in dveh avtorjev iz ZDA.
Z njo želijo bralcu približati in
razjasniti temeljne pojme, ki so
povezani z izvajanjem
inkluzivne vzgoje in
izobraževanja in ki pomembno
vplivajo tudi na razvoj stališč
do inkluzije. V knjigi se tako
prepletajo teoretične in
praktične vsebine, pomembne
za vključevanje učencev s
posebnimi potrebami.

Strokovni
delavci

1

Dejavnosti za spodbujanje in
podpiranje razvoja otrok na
kognitivnem, gibalnem in
socialnoemocionalnem
področju razvoja so uokvirjene
v sedem tematskih sklopov,
povezanih s sprehodi ali izleti v
naravo.

Strokovni
delavci, starši

Strokovni
delavci
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71.

69. 6 Tanja Bečan:
9
Ko naš učenec zboli
.

1

70. 7 Barbara Tetičkovič,
0 Sergeja Grögl:
.
Telo v zvoku: Gibalnoglasbene igre za otroke s
polževim vsadkom

1

Jesper Juul:

2

Družine s kronično
bolnimi otroki

72.

Damjana Bakarič:
Na tesnobi

1

Priročnik je zasnovan iz prakse
za prakso. Temelji na številnih
izkušnjah pri delu z matičnimi
šolami obolelih učencev, tudi z
njihovimi starši, predvsem pa
na izkušnjah poučevanja
bolnega šolarja, poznavanja letega, pa tudi na izkušnjah z
vključevanjem bolnih šolarjev
in šolark v običajno življenje.
Vsebina prinaša nekaj vedenja
o tem, kaj pravzaprav pomeni
biti zares bolan – tudi prek
štirih resničnih pričevanj.
Avtorici s kratkimi navodili in
iskrivimi ilustracijami
predstavljata igre, ki so v prvi
vrsti namenjene otrokom s
polževim vsadkom, a so zaradi
svoje univerzalnosti in
izvirnosti primerne tudi za delo
z gluhimi in naglušnimi otroki, z
otroki z govorno-jezikovnimi
motnjami, z otroki z MAS, pa
tudi za delo z otroki v rednih
programih vrtcev in šol in ne
nazadnje, za delo in igranje z
otroki doma, v družinskem ali
prijateljskem krogu.
Knjiga je namenjena družinam
s kronično bolnimi in zajema
celoten spekter bolezni ali
stanj – od prirojenih motenj,
kroničnih alergij, telesne in
duševne hendikepiranosti do
bolezni, ki utegnejo vznikniti
pozneje v otrokovem življenju.
Z drugimi besedami, poudarek
ni namenjen posamičnim
bolezenskim stanjem, temveč
temu, kar se dogaja, ko
bolezen postane novi in
nenadejani član družine.

Strokovni
delavci, starši

Izpoved o tem, da huda
tesnoba in panični napadi
morda niso največje
prekletstvo, ki se vam lahko
zgodi.

Strokovni
delavci, dijaki

Strokovni
delavci, starši

Starši,
strokovni
delavci
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73.

74.

Jennifer Moore Mallinos:
Ana v pasti spletne
klepetalnice

1

Nick Vujicic:

1

Ana je prepričana, da so pravila
izguba časa. Ne razume, kaj bi
bilo lahko narobe, če na spletu
klepeta z ljudmi, ki jih ne
pozna. Nato nekega dne med
šolsko nogometno tekmo
zasliši, kako jo z drugega konca
tribune pokliče neznanec. V
hipu ji je jasno, da je nekaj
narobe, in se končno zave, da
nekaterih pravil za nobeno
ceno ne smemo prekršiti in da
je varnost vedno na prvem
mestu!

V knjigi Trdno stoj Nick podaja
strategije, kako se odzvati na
nasilje. Prav tako nas spodbuja,
kako: - spremeniti nasilje v
krasno priložnost; - ustvariti
varno območje znotraj sebe; vzpodbuditi trdne vrednote, ki
jih noben nasilnež ne bo mogel
omajati; - opraviti s spletnimi
nasilneži; - opazovati svoja
čustva ter nadzorovati.

Trdno stoj

75.

Patrick Gray, Justin
Skeesuck:

1

Nikoli vama ne bo uspelo

76.

Igre z zvočnimi posodami
(Klangschalen-Spiele)

1

Besedo »nemogoče« sta
Patrick in Justin slišala že
tolikokrat, da se za razne
dvomljivce ne zmenita več.
Skupaj se odpravita na 800
kilometrsko potovanje. Zgodba
v tej knjigi je eden najlepših
primerov pravega prijateljstva.
Polno ljubezni, humorja in
vere. Preberite, kako nas
prijateljstvo lahko potisne
onkraj naših omejitev.
Praktična knjiga o zvočnih
posodah je idealna za
vzgojitelje in pedagoge, ki
iščejo nove ideje za faze
sprostitve v vrtcu in osnovni
šoli. Poleg iger za zaznavanje
telesa boste našli tudi ideje za
sproščanje – zvočne masaže,
mirne vaje in ponudbe za
spodbujanje duševne moči –
bodisi zjutraj, opoldne ali kot
sprostitev za vmes.

Strokovni
delavci, starši,
2. in 3. triada

Strokovni
delavci, 3.
triada, dijaki

Strokovni
delavci, 3.
triada, dijaki

Strokovni
delavci
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77.

Videti tone, začutiti
zvoke

1

(Töne sehen, Klänge
fühlen)

78.

Sonja Pečjak:

5

Marija Grginič:

Marija Grginič:

Sonja Dobravc, Silva
Krajnc:
Tecimo v nov dan

Prva triada
Bralni listi, opremljeni s
sličicami za prvi razred OŠ.

5

Od igre do branja, DZ

81.

Prva triada

5

ABC bralni listi – A3
format

80.

Strokovni
delavci

Priročnik z vajami za razvoj
meta jezikovnega zavedanja.

Ali slišiš ali vidiš?

79.

Te igre, zgodbe in vaje
podpirajo ustvarjalen in
neodvisen način ravnanja s
sluhom in vabijo k zavestnemu
poslušanju in k
eksperimentiranju z zvo in
vibracijami. Tako otroci
doživljajo zvočne igre in zvočne
masaže s celim telesom. Na
domišljijskih potovanjih
začutijo zvok v sebi in v zvočnih
zgodbah odkrijejo značilen
zvok posameznih
instrumentov.

Delovni zvezek Od igre do
branja ponuja veliko priložnosti
za to, da se otrok že v 1.
razredu devetletne osnovne
šole sreča s svetom tiskane
besede. Prinaša igrive ljudske
in sodobne pesmi, slikopise,
krajše zgodbice in otroku
primerne stvarne zapise.

2
Berilo za 5. razred osnovne
šole s prilagojenim programom

Prva triada

5. razred,
druga triada

18

82.

Ljubica Črnivec:

2
Učbenik je namenjen
predvsem učenju slovenskega
jezika kot drugega jezika.
Tematsko je sistematiziran na
podlagi dolgoletnih izkušenj
dela z začetniki.

Slikovno gradivo za
slovensko besedo živo

83.

Vojko Gorjanc:

1
Korpusno jezikoslovje je
raziskovanje naravnega jezika
na podlagi obsežnega, po
možnosti reprezentativnega,
empiričnega vzorca besedil iz
vsakdanje javne jezikovne
rabe.

Uvod v korpusno
jezikoslovje

84.

Igor Saksida:

Osnovna šola,
strokovni
delavci

Strokovni
delavci

1

V knjigi so zbrani pregledi,
entarji in interpretacije, ki so
nastajali na milenijskem
prelomu. Igor Saksida v njih
pozorno sledi procesu
postopnega osamosvajanja
mladinske književnosti od
literature za odrasle.

Strokovni
delavci

Priročnik za strokovne delavce.
Zgodnja ali porajajoča se
pismenost označuje razvoj
spretnosti, znanja in stališč, ki
so podlaga za branje in pisanje.
Porajajoča se pismenost se
pojavlja neodvisno od
formalnega učenja, v okolju s
tiskano in pisano besedo – to
pa je spontan začetek pisanja
in branja, ki izvira iz vsakdanjih
dogodkov v zgodnjih otroških
letih.

Strokovni
delavci

Bralni izzivi mladinske
književnosti

85.

Marija Grginič:
Porajajoča se pismenost

1

86.

Simona Kranjc, Ljubica
Marjanovič Umek:
Poglavja iz skladnje
otroškega govora

1
Priporočnik za razumevanje
razvoja otroškega govora

Strokovni
delavci

19

87.

Nataša Pirih Svetina:
Slovenščina kot tuji jezik

1

Priročnik za učenje in
poučevanje slovenskega jezika
kot tujega jezika

Strokovni
delavci

88.

Marija Grginič:

1

Priročnik za razvijanje
družinske pismenosti.
Družinska pismenost je del
bralne pismenosti, ki vključuje
medgeneracijsko branje na
vseh področjih dejavnosti ter
na vseh področjih otrokovega
razvoja (kognitivnem,
socialnem, čustvenem,
estetskem, moralno-etičnem in
motivacijskem področju).

Strokovni
delavci

2
komple
ta

Delovni zvezek za pouk
slovenščine v 1. razredu
devetletne osnovne šole, ABC
1: POSLUŠAMO - GOVORIMO,
PIŠEMO - BEREMO, prvi in
drugi del.

Prva triada

Družinska pismenost

89.

ABC 1 Komplet

89/1

po 2 DZ

89/2

90.

ABC 2 Komplet

90/1

2
komple
ta po 2
DZ

90/2

91.

Marija Grginič, Vilma
Snoj:
Ko pravljice oživijo

2

Prva triada
Delovni zvezek za pouk
slovenščine v 2. razredu
devetletne osnovne šole, ABC
2: POSLUŠAMO - GOVORIMO,
PIŠEMO - BEREMO, prvi in
drugi del.
Delovni zvezek za pouk
slovenščine v 1. razredu
devetletne osnovne šole

Prva triada
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92.

Igor Ž. Žagar, Barbara
Domanjko:
Argumentiranost kot
model (uspešne)
Komunikacije

1

Priročnik za strokovne delavce
za uspešno unikacijo na
primeru argumentiranja.

Strokovni
delavci

93.

Marija Grginič:

5

Učno sredstvo Igrajmo se s
črkami je učno sredstvo za
začetno opismenjevanje v
osnovni šoli.

Prva triada

1

Strokovni priročnik

Strokovni
delavci

Igramo se s črkami

94.

Majda Pahor:
Medicinske sestre in
univerza

95.

Katarina Kesič Dimic:
Vzgojarije

96.

Katarina Kesič Dimic:
Niki se zgodi pravljica

1

1

V vzgojnem priročniku,
zasnovanem v obliki dnevniških
zapisov, avtorica, specialna
pedagoginja, ob konkretnih
situacijah svojega poklicnega
vsakdanjika obravnava številna
učna in vzgojna vprašanja ter
poda pot do reševanja težav.
Nika je deklica, ki so ji morali
amputirati nogico. To mlado
bitje čaka življenje in življenje
čaka njo. Žal pa prav življenje
nikoli ne vpraša ali nam je všeč
ali ne. Tudi Nika ne ve, kaj ji bo
naklonilo. Pa vendar je Nika
trdno prepričana, da bo z
zlatim srčkom lahko naredila
veliko. Ta deklica že danes
smuča in ni ji mar ali to počne v
mondenem smučarskem
središču ali na gričku za hišo.

Strokovni
delavci,
starši

2. in 3. triada
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97.

Katarina Kesič Dimic:
Slon pleza na drevo

98.

Debra Burdick:
Čuječnost za otroke in
najstnike: 154 metod,
tehnik in aktivnosti

99.

1

Janez Drobnič:
Kariera in osebe s
posebnimi potrebami

100.

1

1

Zoran Milivojević:
Mala knjiga za velike
starše

1

Ilustrirana knjiga Slon pleza na
drevo se na zanimiv in zabaven
način ukvarja s problemi
vzgoje, izobraževanja in
uresničevanja posameznikovih
talentov. Nekega čisto
običajnega šolskega dne se
učitelj Rdečeriti odloči, da bo
svojim učencem dal prav
posebno nalogo. Vsi med njimi
morajo splezati na visoko
drevo. Nekateri učenci so za
plezanje naravnost ustvarjeni, a
težava je v tem, da nekateri
plezati sploh ne znajo. Kaj
narediti z učenci, ki ne znajo
plezati?
Primerno tudi za dislektike.
Celosten, praktičen in razumljiv
učbenik za učenje čuječnosti
otrok in najstnikov: Metode,
dejavnosti, igre in meditacija,
preprosta navodila za učenje in
vadbo čuječnosti, meditacije in
refleksije; nasveti staršem;
vaje za posamezne starostne
skupine; vadba čuječnosti za
otroke in najstnike z duševnimi
motnjami; spodbude za
pisanje.
Znanstvena monografija
Kariera in osebe s posebnimi
potrebami doc. dr. Janeza
Drobniča celovito obravnava
problematiko vseživljenjskega
kariernega razvoja oseb s
posebnimi potrebami v
sodobni družbi. Kot
problemsko izhodišče postavlja
pozicioniranje teh oseb na trgu
dela, ki so glede na izkaze v
negotovem, podrejenem in
neenakem položaju v smislu
poklicnih možnosti ter
uresničevanja kariere.
V praktičnem in ilustriranem
priročniku je predstavljen
„mercedes model“, ki vodi v
medsebojne odnose tri glavne
funkcije vzgojnega reda. Sem
spadajo postavljanje ciljev,
pohvala in nagrajevanje ter
kritika in kazen.

1. in 2.
triada

Strokovni
delavci, starši

Strokovni
delavci

Strokovni
delavci,
starši
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101.

Eline Snel:
Sedeti pri miru kot žaba
(+CD)

102.

103.

Eric Berne:
Transakcijska analiza v
psihoterapiji

1

Eric Berne:
Katero igro igraš?

104.

1

Donald J. Lollar, Willi
Horner-Johnson,
Katherine FroehlichGrobe:
Public health
perspectives on disability

1

1

Avtorica na preprost in
dostopen način opisuje, kaj je
čuječnost in kako lahko vaje
na priloženem CD-ju vašemu
otroku pomagajo, da se umiri,
postane bolj osredotočen,
lažje zaspi, se otrese skrbi,
obvlada jezo in na splošno
postane bolj potrpežljiv in
pozoren.
To delo ponuja bralcu
možnost, da Berneu sledi prek
njegovih izsledkov iz
vsakodnevne prakse v
izgradnji pregledne teorije
osebnosti, transferne
psihodinamike življenjskega
načrta, psihopatologije in
posledične psihoterapije.
Metoda, ki je izjemno živa
tudi več kot sto let po
Bernovem rojstvu.
Psihološke igre so predzavedni načini uniciranja, s
katerimi si vedno znova
zagrenimo predstavo o sebi in
so-ljudeh. Če je psihoanaliza
podala osnovni vpogled v
notranjo psihodinamiko
nevroz, nam je Berne nevrozo
nazorno osvetlil tudi kot vrsto
medčloveških odnosov, s
katerimi si jo lahko drug
drugemu »pomagamo«
vzdrževati in krepiti.
Realne, empirične perspektive
za hendikepirane ljudi v
družbenem polju, obogatene
z analizami naprednih idej o
obče dobrem, javnem zdravju
in pogojih za blagostanje ljudi.

Strokovni
delavci,
starši

Strokovni
delavci

Strokovni
delavci

Strokovni
delavci
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105.

106.

107.

David R. Beukelman,
Janice C. Light:
Augmentative &
alternative
Communication

Ian Stewart vann Joines:
Sodobna transakcijska
analiza

Roger J. Stancliffe;
Michael L. Wehmeyer;
Karrie A. Shogren; Brian
H. Abery:

1

1

1

Choice, Preference, and
Disability: Promoting
Self-Determination
Across the Lifespan

108.

Barbara Purkart:
Manualna terapija 1. del

1

Kot verodostojno besedilo o
povečevalni in alternativni
unikaciji je ta klasična prodajna
uspešnica zdaj že peta. Ponuja
najobsežnejši in najnovejši
uvod v intervencije in
tehnologije AAC za otroke in
odrasle s pleksnimi
unikacijskimi potrebami.
Bralce bo strokovno pripravilo
na podporo unikacije – in
kakovosti življenja – za otroke
in odrasle s pleksnimi
unikacijskimi potrebami.
Transakcijska analiza (TA) je
miselni model, ki nam omogoča
razumevanje človekove
osebnosti, odnosov in
unikacije. Po Bernovi smrti
(1970) so transakcijski analitiki
uvedli v TA nove zamisli in
metode, ki zdaj sestavljajo
srčiko te stroke.

Sodobno razumevanje teorije
racionalne izbire v polju, v
katerem doslej še nihče ni
govoril o hendikepu, realnih
pogojih za racionalno
odločanje skozi celotno
življenjsko obdobje, ne le v
obdobju, ko je nekdo vključen
v ustanovo ali institucijo.
Knjiga Manualna terapija je
strokovni priročnik o izvajanju
manualnih tehnik. Teoretično
ozadje posameznih manualnih
tehnik (tj. kaj se dogaja v
telesu med njihovim
izvajanjem) je podrobno
opisano ter ponazorjeno z
obilico skic in shem.

Strokovni
delavci

Strokovni
delavci

Strokovni
delavci

Strokovni
delavci
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109.

110.

Barbara Purkart:
Manualna terapija, 2. del

1

Karmen Mandl:

1

Knjiga aktivnosti, vaj in
motivacijskih zgodb za otroke,
ki skozi barvanje, vaje
čuječnosti in različne aktivnosti
ustvarjanjo 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.

Prva in
druga triada

Karmen Mandl:
Pomagaj gusarju Niku
najti pravo pot

1

Pomagaj gusarju Niku najti
pravo pot je interaktivna
slikanica, s pomočjo katere se
otrok uči o odgovornosti,
sodelovanju, prijaznosti,
potrpežljivosti, sprejemanju
odločitev in izražanju čustev.
Otroci se odločajo v imenu Nika
in s svojimi odločitvami
ustvarjajo zgodbo ter
spoznavajo, kakšne posledice
imajo njihove odločitve.

Prva in
druga triada

Simona Tratnik:
Previdna psička

1

Moje super moči
odločanja in zaupanja
vase

111.

112.

Knjiga Manualna terapija je
strokovni priročnik o izvajanju
manualnih tehnik. Teoretično
ozadje posameznih manualnih
tehnik (tj. kaj se dogaja v
telesu med njihovim
izvajanjem) je podrobno
opisano ter ponazorjeno z
obilico skic in shem. V knjigi
so opisani anatomski in
nevrofiziološki principi, ki so
teoretično izhodišče za
izvajanje manualne terapije.

Varnost otrok je vedno bolj
pomembna, v časih, ki jih
živimo toliko bolj. Kužke večina
otrok obožuje in prav zato
psička Ajka na svoji izkušnji
otroke poduči o tem.

Strokovni
delavci

Prva triada
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113.
Doris Lozej:

1

Miha, ki je glavni junak naše
zgodbe ne more govoriti v šoli,
čeprav zna.

Prva triada

Govoreči bumerang

114.
Katarina Kesič Dimic:
Kradljivka spominov

1

Alja Furlan in Alenka
Unk:

1

115.

Demenca, ki Lovru ukrade
dedka in ga potiska v težke
trenutke, mu na drugi strani
podari ljubeče ljudi.

Marsikateri otrok ne zna
izgovoriti črke R in marsikateri
črke meša.

Druga, tretja
triada

Prva triada

2 o nagajivih črkah

116.
Vlasta Grimov:

1

Verjemi v svoje sanje

117.
Katarina Kesič Dimic:
Nino in Adi hodko

1

Knjiga ima tako močno
sporočilo, da bi jo lahko
poimenovali tudi priročnik za
premagovanje strahu.

Prva, druga
triada

Knjigico namenjamo vsem zato,
da bomo lažje razumeli
nemirne otroke, njihove težave
pa tudi dobroto.

Strokovni
delavci

26

118.
Jana Martinšek:

1

Vse je dišalo po
pomladi

119.
Karmen Korez:

1

Anže dobi prijatelje

120.

Rojstvo in smrt sta edini stalnici
našega življenja. Knjiga, ki
otroku pomaga razumeti in
premagati stisko.

Druga, tretja
triada

Anže je mlad fantek, tak kot vsi
nadobudni otroci. Samo on
mora povsod z invalidskim
vozičkom.

Prva, druga
triada

Nasilje med vrstniki otroke
lahko hudo boli, lahko dolgo
ostane v spominu.

Jana Martinšek:
Polomljeni svinčniki

1

Vlasta Grintov:

1

Ovčka Bleki se skoti na
visokogorski kmetiji, Bleki ni
bela ovčka, on je črne barve.
Pa si Bleki sploh želi postati...

1

Samopodobo iščejo starejši,
mladi, ki je zanje to še bolj
pomembno jo bodo našli s
pomočjo te knjige.

Druga, tretja
triada

121.

Bleki

Prva triada

122.
Petra Kavčič:
Notranje ogledalce

Tretja triada
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123.
Gabrijela Sečkar:

1

Zgodba na najlepši možen
način prikaže medvrstniško
prijateljstvo, ki ga je
potrebno otrokom privzgojiti
že v rani mladosti.

Prva triada

1

Otroci si želijo toplino doma,
toplino obeh staršev in
varnost.

Prva, druga
triada

Darja Korez Korenčan:
Bajsi

1

Debelih in presuhih nas je
veliko. Ampak niti prvo niti
drugo ni zdravo, pri otrocih
je treba še posebej paziti.

Druga, tretja
triada

Gaja Ross:

1

Tudi Tonka je prizadel
prijatelj in bilo mu je hudo,
zelo hudo. Nakar izve
modrost starega Žabca.

Prva, druga
triada

1

Najsi zboli prava človeška
mama ali mama paglavčkov –
malčki njeno bolezen
doživljajo vsak po svoje.

Prva, druga
triada

Klapa pikapoloničarjev

124.
Ana Koritnik:
Velike težave male Pine

125.

126.

Paglavček Tonko je
žalosten

127.
Gaja Ross:
Tudi mama žaba lahko
zboli

28

128.
Gaja Ross:

1

Emil je glasbenik, umetnik in
sanjač. Paglavček, ki veliko
premišljuje. Rad ima svoj svet,
vse paglavčke in žabe.

Prva. Druga
triada

Aleksandra Čehovin:
Strašna Martinova
prigoda

1

Družina je v življenju vsakega
človeka osnovna celica.
Knjiga, ki je prejela nagrado
NES 2012.

Tretja triada

Darja Korez Korenčan:
Baletni copatki

1

Imeti talent, pa najsi bo to za
umetnost ali šport je nekaj
neprecenljivega. Spoznati ta
talent, pa je izjemno težko.

Prva, druga
triada

Ljuba Krušič:

1

Težko pričakovana in od
prvega trenutka dalje hudo
ljubljena deklica mora kasneje
v svojem življenju marsikaj
pretrpeti. En sam samcat
trenutek ji življenje obrne na
glavo.

Tretja triada

1

Merima, hčerka slovenskih
staršev trpi zaradi ločitve
svojih staršev, selitve v mesto
in še mnogo drugega ji greni
življenje.

Tretja triada

Paglavček Emil modruje
o napuhu

129.

130.

131.

Ujeta v pajčevini

132.
Dani Markova:
Jaz, moji dve družini ter
8 starih staršev 1. del
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133.
Dani Markova:

1

Jaz, moji dve družini ter
8 starih staršev 2. del

134.
Maruša Crnić:

1

Vestnički

135.
Špela Žakelj:

1

Na potovanju po
galaksiji

136.
Dani Markova:
Ukradena nedolžnost 1.
del

1

Gaja Ross:

1

137.

Paglavček Milko se ga je
napil

Prvi del mladinskega romana
pokaže kaj čuti otrok ob ločitvi
staršev, drugi del razkrije
zgodbo v novi luči.

VESTNIČKI so zgodba o
vrednotah, ki v današnjem času
z moderno tehnologijo
izginjajo. Avtorica jo je
postavila v pravljični gozdiček
in s tem prejkone izrazila željo
po ljudeh, ki delujejo s svojo
vestjo. Morda zgodba zato nosi
podnaslov Pravljični gozdiček.
Prijateljstvo zamenjuje
individualnost in
samozadostnost.
V knjigi nas bosta Iztok in
Zvezdica popeljala po galaksiji.
Knjiga je namenjena
spodbujanju domišljije. Že
slavni Albert je nekoč dejal:
“Domišljija je vse. To je
predogled velikih stvari, ki jih
prinaša življenje. Domišljija je
pomembnejša od znanja. Kdo
ve, morda je mali Princ res
večen.
Tabu tema o kateri si ne upamo
govoriti, nasilje v družini,
nasilje očeta nad hčerjo.
Avtorica je zgodbo tankočutno
in skoraj grobo, toda resnično
opisala v tem romanu.
Odprimo oči, to nam želi
povedati in takega nasilja ne
dovolimo. Spregovorimo.
Paglavček Milko spije Žabje
krepčilo, tako kot je videl pri
očetu. Posledice so slabost, dve
mami in dva stola.

Tretja triada

Tretja triada

Prva, druga
triada

Tretja triada,
dijaki

Prva, tretja
triada
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138.
Anita Novak:

1

Radica (deklica s
posebnim poslanstvom)

139.
Petra Šuštar:

1

Zvezdne sanje

140.
Aurelle Chien Chow
Chine: plet:

1

Rožle prepoznava
čustva 1. del: Rožle je
jezen

141.
Aurelle Chien Chow
Chine: plet:

1

Rožle prepoznava
čustva 1. del: Rožle je
žalosten

142.
Aurelle Chien Chow
Chine: plet:
Rožle prepoznava
čustva 1. del: Rožleta je
strah

1

Ime Radica pomeni radost in
zato imajo deklice s tem
imenom posebno poslanstvo.
Na otrokom prikupen način je
knjigo napisala Anita Novak
vedoč, da bi le ti morali poznati
slovanska božanstva.

Slikanica Zvezdne sanje je
pravljična meditacija. Podobno
kot zobna krtačka, ki pred
spanjem očisti zobe, ta knjižna
uspavanka spere temne
občutke, ki so otroka v dnevu,
ki se poslavlja, morda obiskali.
Seveda pa na zvezdni potep ni
treba čakati prav do večera! Po
puhastih oblačkih se otrok v
družbi Polmeseca lahko varno
sprehodi vselej, ko se sreča z
neprijetnimi čustvi, ki trmasto
vztrajajo z njim.
Čudovita zbirka zgodbic, s
katerimi se učimo prepoznavati
in poimenovati čustva je
primerna za otroke do 7. leta
starosti, še posebej za
prvošolčke. Otrok najbolj
pogosto občuti stres takrat, ko
vstopa v novo okolje, kjer se ne
počuti varnega.
Čudovita zbirka zgodbic, s
katerimi se učimo prepoznavati
in poimenovati čustva je
primerna za otroke do 7. leta
starosti, še posebej za
prvošolčke. Otrok najbolj
pogosto občuti stres takrat, ko
vstopa v novo okolje, kjer se ne
počuti varnega.
Čudovita zbirka zgodbic, s
katerimi se učimo prepoznavati
in poimenovati čustva je
primerna za otroke do 7. leta
starosti, še posebej za
prvošolčke. Otrok najbolj
pogosto občuti stres takrat, ko
vstopa v novo okolje, kjer se ne
počuti varnega.

Prva triada

Prva, druga
triada

Prva triada

Prva triada

Prva triada
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143.
Aurelle Chien Chow
Chine plet:

1

Rožle prepozna čustva
2. del: Rožle je
ljubosumen

144.
Aurelle Chien Chow
Chine plet:

1

Rožle prepozna čustva
2. del: Rožle je
sramežljiv

145.
Aurelle Chien Chow
Chine plet:

1

Rožle prepozna čustva
2. del: Rožle je
zadovoljen

146.
William Meyer:

1

Globok vdih

147.
Deni Kragelj:
Zbirka terapevtskih
pravljic: Življenje v
morju

1

Rožle je majhen samorog,
podoben vsem drugim, morda
pa tudi ne … Ima čarobno
mavrično grivo in rep, ki
spreminjata barvo, ko ga
prevzamejo čustva.

Rožle je majhen samorog,
podoben vsem drugim, morda
pa tudi ne … Ima čarobno
mavrično grivo in rep, ki
spreminjata barvo, ko ga
prevzamejo čustva.

Rožle je majhen samorog,
podoben vsem drugim, morda
pa tudi ne … Ima čarobno
mavrično grivo in rep, ki
spreminjata barvo, ko ga
prevzamejo čustva.

Dihaš ves dan – vdih in izdih,
vdih in izdih –, brez da bi se
tega sploh zavedal. Toda ali se
vedel, da se s svojim dihanjem
lahko tudi poigraš in ga
izkoristiš, da te odpelje na
pustolovščino? Vse, kar moraš
storiti, je, najdeš udoben
prostor in zapreš oči.

Vzgoja s knjigo je pravljična.
Otroku po branju zgodbe
ponudite pobarvanko, kjer v
svoji intimi predela slišano,
Vsebuje:
11 pravljic (od katerih je ena
namenjena razlagi ločitve)
11 pobarvank
CD z 22 zvočnih posnetkov –
vsaka zgodbica je predstavljena
v umirjeni in živahni izvedbi

Prva triada

Prva triada

Prva triada

Prva, druga
triada

Prva triada
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148.
Anette Aubrey:

1

Nič manj tvoja- knjiga
o ločitvi

149.
Anette Aubrey:

1

Metkina družina- knjiga
o posvojitvi

Preprosta zgodbica o ločitvi,
ki ponuja staršem in
učiteljem dobro izhodišče za
pogovor.

Preprosta zgodbica o
posvojitvi, ki ponuja staršem in
učiteljem dobro izhodišče za
pogovor.

Prva, druga
triada

Prva, druga
triada

150.
Melita Kuhar:

1

Iskreno o vzgoji in
najstnikih

151.
Petra Šuštar:
Pravljična meditacijaČarobno drevo

1

Vsebina te knjige je
svojevrsten poklon vsem, ki
smo starši. Vsi imamo radi
svoje otroke, a včasih težko
sprejmemo dejstvo, da ima
vsak od njih sebi lastno
osebnost.

Je pravljična meditacija, ki
otroke uči sprejemanja sebe in
drugih. Naj z njeno pomočjo
nikoli ne pozabijo, kako
popolna bitja so v svoji izvorni
lepoti. Naj v sebi ohranijo svojo
edinstveno lučko. V slikanici pa
naj najdejo zatočišče in tolažbo
tudi takrat, ko občutijo, da
njihova lučka ni dovolj. Dovolj
svetla, dovolj lepa, dovolj …

Strokovi
delavci,
starši

Prva, druga
triada
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152.
Petra Šuštar:

1

Pravljična meditacijaSmaragdni gozd želja

153.
Christine BouguetJoyeux:

1

Kuharske igrarije

154.

Urška Lamur:
1
Rdeči fičko premaga
strah

155.

156.

Tjaša Lončar:
Domišljija odkriva
tvojo igrivost

Cassie Mendoza Jones:
Vse je v redu

1

1

Gre za pravljično meditacijo, ki
pomaga občutiti in sprostiti
čustva z negativnim predznaki
(žalost, strah in skrbi) ter v
nadaljevanju odkriva naše
srčne želje in prinese pogum za
njihovo uresničitev.

V knjigi Kuharske igrarije
najdete nasvete za pripravo
zdravih obrokov za otroke, ki
bodo teknili tudi ostalim
družinskim članom.

O pravem pomenu prijateljstva:
Rdeči Fičko premaga strah
opisuje bistvo prijateljstva med
šestletnim fant Teom in
starodobnim Fič.

Knjiga stremi k samostojnemu
prebujanju otroških idej in
domišljije preko igre. Ta otroku
odpira neskončne možnosti in
odkritja raznoterih realnih in
nerealnih situacij.

Kako zaupati in se predati
višjemu načrtu
Ko se osvobodimo razočaranj iz
preteklosti in pričakovanj za
prihodnost, ko začnemo
zaupati svojemu potovanju in
se predamo sedanjemu
trenutku, lahko uporabimo
svojo na novo odkrito
zmožnost, da pogledamo na
svoje življenje iz drugačnega
zornega kota – tistega, ki
temelji na naši prožnosti in
predanosti svojim sanjam.

Prva, druga
triada

Prva, druga
triada

Prva triada

Prva, druga
triada

Dijaki,
strokovni
delavci
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157.

158.

159.

Deni Kragelj:
Terapevtske pravljiceŽivljenje v gozdu

Cassie Mendoza Jones:
Biti jaz

1

1

Fifi Kuo:
1
(Ne) znam leteti

160.

Desa Muck:
1
Škratovile udomačijo
samoroga

Pred vami je lahko prav
posebna zbirka desetih pravljic,
ki predšolskemu otroku
pomaga predelati občutke in
situacije, v katerih se mogoče
(še) ne znajde.

Ali ste že siti tega, da sami sebe
trpinčite? Imate dovolj mučnih
občutkov, ki vam jih vzbuja
nenehno primerjanje z
drugimi? Ali čutite, da nič, kar
storite, ni dovolj dobro?
Vaša vrednost vam je prirojena
– ne morete si je prislužiti z
dosežki in vedno novimi cilji …
to pa pomeni, da je tudi ne
morete izgubiti, celo kadar
mislite, da nikakor še niste
dosegli dovolj.
Otroška knjiga: Pingvinček
želi leteti. Misli, da zna. Ve,
da zmore. Vendar vsi pravijo,
da pingvini ne znajo leteti
…Morda pa znajo?

Škratovile niso običajne vile.
Škratovile tudi niso škratje.
Škratovila se rodi, ko se srečata
vila in škrat in se zaljubita.
Gozdovi Čarodola so polni
pravljičnih bitij, redno pa ga je
obiskoval tudi samorog. Seveda
so škratovile vedele za
samoroga in samorog je vedel
za škratovile. Nemara se jih je
ravno zato izogibal.
Kdo v gozdovih Čarodola pa ni
vedel, kako nagajive so?
Nekega dne pa se škratovile
odločijo, da bodo samoroga
udomačile.

Prva triada

Dijaki,
strokovni
delavci

Prva, druga
triada

Prva, druga
triada
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161.

Desa Muck:
1
Škratovile ujamejo
lovca

162.

Desa Muck:
1
Škratovile najdejo
mamo

163.

Desa Muck:
1
Škratovile in pasje srce

164.

Kobi Yamada:
Kaj storiš z idejo?

1

Škratovile niso običajne vile.
Škratovile tudi niso škratje.
Škratovila se rodi, ko se srečata
vila in škrat in se zaljubita.

V našem čarobnem gozdu še
nikoli, še v tisočih letih ni bilo
nobene mame, tako da ti res
ne verjamem, zato… O
porkamalorka! Mama?! O?! Pa
je res. Mama!” se je zaslišalo
nekje od zgoraj. Mama si ni
upala dvigniti pogleda.
“A sem ti rekla!” je odvrnila
škratovila Evila in začela klicati:
“Ej, punce, takoj pridite
pogledat, kaj se je tokrat
izgubilo v našem gozdu!”
V gozdu po imenu Čarodol,
starem približno milijon let, sta
živeli mladi škratovili po imenu
Evila in Katarila. Nekega dne se
je škratovilama njun urejeni
čarobni svet obrnil na glavo.

Kaj storiš z idejo? Še posebej,
če je ideja drugačna, drzna
ali malce čudna? Jo skriješ?
Jo zapustiš? Se pretvarjaš, da
ni tvoja? Kaj postanejo
ideje?

Prva, druga
triada

Prva, druga
triada

Prva, druga
triada

Prva, druga
triada
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165.

Kobi Yamada:
1
Kaj storiš s priložnostjo?

166.

Kobi Yamada:
1
Kaj storiš s problemom?

167.

Dharmachari Nagaraja:
1
Buda za lahko noč

168.

Mariam Gates:
1
Joga za dobro jutro:
prebudimo se v nov dan

Kaj lahko postanejo
priložnosti? Nova prijateljstva,
vznemirljive možnosti, drzna
odkritja? Priložnosti so
povabila k novim
dogodivščinam, vstopnice za
nepozabne izkušnje ali
odškrnjena vrata v še
neraziskan svet.
No, kaj se bo zgodilo s tvojo
priložnostjo? O tem odločaš
samo ti.
Zakaj sploh so problemi?
Izzovejo nas, oblikujejo nas,
spodbujajo nas in nam
pomagajo odkriti, kako močni
ter pogumni v resnici smo.

Čarobne, razsvetljujoče in
navdihujoče zgodbe ljubezni in
modrosti za otroke Buda za
lahko noč je zbirka dvajsetih
živahnih, posodobljenih
klasičnih budističnih pripovedi ,
bodo pomirile, spodbujale
njihovo ustvarjalnost, dvignile
njihovo samozavest in okrepile
sočutje do drugih..
Knjiga z zgodbami za
prebujanje in vadbo za otroke,
da veselo pozdravijo jutro ter
se podajo na vsakodnevne
dogodivščine z namenom in
zaupanjem.

Prva, druga
triada

Prva, druga
triada

Prva triada

Prva triada
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169.

Joyce Dunbar, Kate
Petty, Louisa
Somerville:

1

Nočne lučke

170.

William Meyer:
1
Globok vdih: vodena
meditacija za otroke

171.

Slavko Pregl:
Radovedne pravljice

172.

Zoran Milivojević:
Emocije

1

1

zbirka dvajsetih interaktivnih
meditativnih pravljic, ki so bile
napisane z namenom, da
umirijo in sprostijo otroke pred
spanjem, obenem pa
spodbudijo njihovo domišljijo.
Hkrati jim te zgodbe pomagajo
osredotočiti se, razvijati
sposobnost koncentracije ter
vizualizacije, pa tudi spoznavati
čustva in občutke. Čeprav ne
gre za meditacije v strogem
pomenu besede, so dobra
priprava na poznejše učenje
dejanskega meditiranja.
Knjiga služi kot pomoč pri
vodeni meditaciji za otroke.
Otroci pomirijo svoje skrbi in
utrjujejo svoj pogum – ali pa se
samo sprostijo med napornim
dnevom in umirijo pred
spanjem.

Katera črka je najboljša za
začetek pravljice? Zakaj so
pravljice radovedne? Kakšna je
razlika med pravljicami za lahko
noč in pravljicami za zajtrk?
Odgovore na zastavljena in
mnoga druga vprašanja boste
našli na straneh ilustrirane
knjige Slavka Pregla Radovedne
pravljice, v kateri sta glavna
deklica Varja in njen dedek.
Knjiga Emocije pomaga
bralcem povečati čustveno
inteligenco. Gre za temeljno
psihološko študijo z veliko
uporabno vrednostjo v
vsakdanjem življenju. Poleg
teorije čustev, prijetnih in manj
prijetnih, zdravih in motenih,
vam knjiga nudi model za
boljše razumevanje čustev.
Delo, ki ga mnogi označujejo
kot eno najboljših psiholoških
študij, uporabnih v vsakdanjem
življenju.

Prva in
druga triada

Prva in
druga triada

Prva in
druga triada

Strokovni
delavci
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173.

Delpine Urvoy:
1
Moj delovni zvezek
Montessori: Raziskujem
matematiko

174.

Coline Creton, Remy
Leglise:

1

Moj delovni zvezek
Montessori: Raziskujem
naravo in svet

175.

Laurie Dauba:
Počitnice na deželi, moj
počitniški zvezek
Montessori (od 3. do 6.
leta)

176.

1

Laurie Dauba:
1
Počitnice na morju, moj
počitniški zvezek
Montessori (od 3. do 6.
leta)

V knjigi Računamo po metodi
Montessori otroci spoznavajo
števila kot količine in se z njimi
učijo seštevati in odštevati –
najprej do 10, nato postopoma
do 100. Otroci si krepijo
številke predstave s pripomočki
(perlice, stotični kvadrat …), z
njimi si tudi pomagajo pri
reševanju nalog.

V knjigi Spoznavamo naravo in
svet po metodi Montessori
otroci postopoma, od bolj do
manj znanih pojmov in
pojavov, spoznavajo rastline,
živali, naravo, vreme, vesolje …
Nova znanja pridobivajo s
pomočjo konkretnih slikovnih
prikazov in pripomočkov, ki jim
olajšajo razumevanje,
povezovanje in utrjevanje
naučenega (vremenski simboli,
zastave, celine …).
Počitnice na deželi vsebuje
naslednje dejavnosti:
spoznavanje glasov, črk in števil
ter pridobivanje začetnih
veščin pisanja, branja in štetja,
uvajanje v ročne spretnosti in
utrjevanje fine motorike z
izrezovanjem, lepljenjem,
ustvarjalnim združevanjem
likov (tangram), razvrščanjem,
risanjem in barvanjem,
ustvarjanje na prostem, v
naravnem okolju, polnem
priložnosti za odkrivanje in
raziskovanje.
Vsebuje naslednje dejavnosti:
spoznavanje glasov, črk in števil
ter pridobivanje začetnih
veščin pisanja, branja in štetja,
uvajanje v ročne spretnosti in
utrjevanje fine motorike z
izrezovanjem, lepljenjem,
ustvarjalnim združevanjem
likov (tangram), razvrščanjem,
risanjem in barvanjem,
ustvarjanje na prostem, v
naravnem okolju, polnem
priložnosti za odkrivanje in
raziskovanje.

Prva triada

Prva triada

Prva triada

Prva triada
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177.

Anne Civardi:
1
Še več nočnih lučk:
zgodbe, ki jih prebirate
otroku kot spodbudo,
da razvije umirjenost,
samozavest in
ustvarjalnost

178.

Bree Hadley, Donna
McDonald:

V knjigi je zbranih dvajset
interaktivnih meditativnih
pravljic, napisanih z
namenom, da umirijo in
sprostijo otroka pred
spanjem, obenem pa
podžgejo ter spodbudijo
njegovo domišljijo.

1

V zadnjih 30 letih se je razvilo
značilno presečišče med
študijami o invalidnosti vključno z zagovarjanjem pravic
invalidov, aktivizmom za
pravice invalidov in invalidskim
pravom - ter študijami o
umetnosti, kulturi in medijih.
Obe področji sta sodelovali v
ponudbi kritike predstavitev
invalidnosti v prevladujočih
kulturnih sistemih, institucijah,
diskurzih in arhitekturi ter
razvili provokativne nove
predstave o tem, kaj pomeni
biti invalid.

The Routledge Handbook
of Disability Arts,
Culture, and Media

Prva in
druga triada

Strokovni
delavci

179.

Aksinija Kermauner:
Kakšne barve je tema

1

Knjiga na razumljiv in poljuden
način predstavlja svet slepih in
slabovidnih. Namenjena je
predšolskim in šolskim
otrokom, pa tudi odraslim.

Prva in
druga triada

180.

Ranko Rajović:

1

Priročnik za kakovostnejše in
bolj funkcionalno učenje.
Knjiga temelji na najnovejših
izsledkih o delovanju
možganov, predvsem na
spoznanju, da je za razvoj
intelektualnih sposobnosti
poleg drugih dejavnikov
odločilno število nevronskih
povezav, ki se intenzivno
formirajo v otrokovem
zgodnjem otroštvu.

Strokovni
delavci

Kako z igro spodbujati
miselni razvoj otroka
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