
 
 
 
 

 

Pomagajmo severnim medvedom 

Katie Daynes 

 

Arktični led se tali in severni medvedi se trudijo 

preživeti. Ali jim lahko pomagamo? Seveda, mi 

to zmoremo! Ljubka slikanica, v kateri skupina 

otrok pomaga severnim medvedom skovati 

načrt, kako se spopasti z globalnim 

segrevanjem. 

 

Slikanica Pomagajmo severnim medvedom mladim bralcem na 
prijazen način predstavi problematiko globalnega segrevanja, 
poda pa tudi obilico predlogov, kako lahko prav vsak od nas 
pomaga. Primerna je tako za otroke od petega leta dalje, kot 

tudi za tiste nekoliko starejše, ki se o globalnem segrevanju že 
učijo v šoli. 

 
 

Roki napiše zgodbo 

Tad Hills  

 
Roki zelo rad bere. Rad pa tudi posluša dobre 

zgodbe. S svojim izurjenim smrčkom vohlja 

za novimi besedami in jih pridno zapisuje. 

Nekega dne se odloči, da bo tudi on napisal 

zgodbo. Toda kaj, ko ne ve, o čem naj piše. 

Mu bo s pomočjo učiteljice, rumene ptičke, 

uspelo najti navdih? 

 

 

 



 

Pokloni prijaznost in žarek luči 

Apryl Stott 

 

Medotova dobrota prižge luč prijateljstva in 
spoznanje, da je prijaznost najlepše darilo. 
Zgodba govori o deklici Koko in njenem 
prijatelju Medotu, ki je zelo plah in zaradi svoje 
ogromne pojave nima prijateljev v živalskem 
svetu. Koko si nadvse želi, da bi živali spoznale, 
da je Medo dober in prijazen, zato se odloči, da 
mu bo pri iskanju prijateljev pomagala. 

 
Vodilo slikanice »Ko svet se stemni kakor zimske noči, pokloni 
prijaznost in žarek luči.«  bo v pomoč in uteho otrokom tudi v 
njihovem nadaljnjem življenju, zato je to spoznanje v rosni 
mladosti še toliko bolj pomembno. 
 

   

 

Planet, nevarno segret 

Neal Layton 

 

Ozračje Zemlje se segreva. K blaženju 
podnebnih sprememb lahko prispevamo vsi, 
tudi vi. 
Naš planet postaja nevarno segret. To ljudem 

in živalim povzroča veliko težav.  V tem 

preprostem vodniku po podnebnih 

spremembah izvemo, kaj so toplogredni plini, kako nastanejo in 

kakšne so posledice prekomernega kopičenja teh plinov v 

ozračju.  Ponuja pa tudi ideje, kako lahko vsak izmed nas 

pomaga pri blaženju posledic podnebnih sprememb. Skrajni čas 

je, da ukrepamo. 

 
 
 
 



Prisluhni 

Gabi Snyder 

 

Rahločutna slikanica o čuječnosti in pozornem 
poslušanju. 
V tej ljubki in pomirjujoči slikanici spremljamo 
deklico na poti v šolo in skozi cel dan do 
večera, ko se ob materinem poljubu za lahko 
noč zaziblje v miren sen. V poplavi zvokov 
glasnega prometa, hitečih ljudi, otrok, ki se 

igrajo, in šumenju vetra, sliši samo hrup. Šele, 
ko se za trenutek ustavi, umiri in prisluhne, se lahko osredotoči 
na posamezne zvoke. Zelo zgovorne so tudi ilustracije, ki s 
svojo prevladujočo modrino sproščajo in pomirjajo, vse skupaj 
pa mestoma preseka živahnost barv, kar tudi slikovno ponazori 
tako vrvež mesta kot mir, ki se zgodi, ko se deklica ustavi in 
prisluhne onkraj hrupa. 
 
 
 


