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Amelia Hepworth 

Rad te imam kot noč in dan 
 

Prisrčno slavljenje ljubezni in smeha med staršem in 

otrokom. 

 

 

 

 

 

 

 

Maudie Powell – Tuck 

Čarobna božična prodajalna 

 
Ganljiva zgodba o ljubezni, smehu in družini. 

 

Za Benija je božič izgubil čar. To leto si doma ne morejo 
privoščiti ne smrečice ne dobre božične večerje. Ampak potem 

naleti na zelo posebno prodajalno, kjer severni medvedi  

govorijo in so darila zelo zelo posebna. 

  



Petra Boh 

Babica Marica razmišlja drugače 
Babica Marica razmišlja drugače je ganljiva zgodba o 

spremembah, ki jih doživlja družina ob srečanju z 

demenco. 
V zgodbi so skrita pomembna vprašanja o starosti, 

bolezni, družini, prijateljstvu in ljubezni, ki nam daje 

moč in pogum, da se spoprimemo s spremembami, ki jih 

bolezen prinaša v družino. 
Srčnost in potrpežljivost Ane, vnukinje babice Marice,   

vas bo povabila v otroški svet, ki je večkrat prezrt in 

spregledan, ko se soočamo z boleznijo v družini. 

 

 

 
 

 
Zbirka napetih in zabavnih zgodbic, ki jih pripovedujemo, poslušamo in 

podarjamo, da delimo lepe trenutke, izražamo svoja čustva, razvijamo 

domišljijo in ljubezen do branja ter sanjarjenja … 

 
 

Orianne Lallemand 

Volk, ki je praznoval rojstni dan 
 

Za letošnji rojstni dan se je volk odločil, da bo pripravil 

veliko praznovanje. 
Ja, ampak … Zdi se, da volkulja in prijatelji niso ravno 

navdušeni nad njegovo zamislijo. Volk je jezen in se 

gre kujat v gozd. Tedaj pa se stvari zapletejo … 

  

 

 

Orianne Lallemand 

Volk, ki je iskal srčno izvoljenko 
 

Nekoč je živel velik črn volk, ki je bil precej prijazen, 
vendar pa si ni in ni našel srčne izvoljenke. 

Nekega dne se je odločil, da si bo eno našel. Toda kako 

naj ve, katera volkulja je prava? Preprosto! Ko jo bo 

zagledal, se mu bodo noge zatresle, možgani se mu 

bodo spremenili v kašo in srce mu bo začelo močno 
razbijati! 

  



 

Vinko Möderndorfer 

Jaz sem Andrej 

Relativna vrednost strašnih težav 

Ko se starša ločita, se Andrej z mamo preseli z dežele v mesto 
k svoji babici in skorajda doživi manjši kulturni šok poleg vseh 

problemov, ki jih že itak ima. Njegov glavni cilj je dobiti novo 

punco, odkar je staro pustil za seboj na deželi. A tudi njegova 

mama je podobnih misli in tako svojemu sinu kaj kmalu 
predstavi svojega novega fanta, kar se Andreju zdi preprosto 

smešno. V šoli mu veliko grožnjo predstavlja koščeni profesor matematike, 

ki ga zaradi njegove postave vsi kličejo Mumija, Andreju pa ravno 

matematika predstavlja nemalo težav. Težave, same težave! Bo Andrej 

našel svojo zeleno vejo? Roman je v nadaljevanjih izhajal tudi v reviji Pil, 
za knjižno izdajo pa mu je avtor dodal še en nov lik. Izredno duhovit roman 

o tegobah odraščanja, prvih ljubeznih in relativni vrednosti strašnih težav. 

 

 

 

 

Ranko Rajović 
Kako z igro spodbujati miselni razvoj otroka 

 
Ranko Rajović, specialist interne medicine, magister 

nevrofiziologije in od leta 2003 član odbora za nadarjene 

otroke pri mednarodni organizaciji Mensa, je avtor 
programa NTC, sistema učenja, ki v pedagogiko uvaja 

dognanja nevrofiziologije in se izvaja v šestnajstih 

evropskih državah. Program NTC se v Sloveniji izvaja na 

Pedagoški fakulteti Univerze v Ljubljani, kot gostujoč 
predavatelj pa sodeluje tudi na Univerzi na Primorskem. 

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. Manko na področju raziskav otrokovega 
zgodnjega razvoja vpliva na način izobraževanja, spremembe v 

izobraževanju in vzgoji pa so nujne. Pretirano gledanje televizije, igranje 

videoigric, pomanjkanje fizične aktivnosti in grafomotoričnih dejavnosti 

poškodujejo in zmanjšujejo možnosti za normalen razvoj otroka. 

 
 

 

 

 

https://www.dobreknjige.si/Avtorji.aspx?avtor=Vinko+M%c3%b6derndorfer
https://www.emka.si/webapp/wcs/stores/servlet/sl/emkasi/ranko-rajovic-1838034


Ranko Rajović 

IQ otroka - skrb staršev 

 
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. 
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