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Avtomobilčki iz plastenk 

Delavnica

Na delavnici bo vsak udeleženec iz odpadnih plastenk, zamaškovi in druge 
odpadne plastične embalaže izdelal vsaj en avtomobilček na notranji ali 
zunanji pogon.  Čeprav je naloga videti zelo preprosta, vsak avtomobilček 
skriva vrsto tehničnih in fizikalnih problemov (trdnost konstrukcije, trenje, 
pogonska energija ...), katere bodo udeleženci (ob pomoči metorja) 
prepoznali in rešili tako, da bo delovanje avtomonilčka čim bolj učinkovito.

Podrobnosti:
• Delavnica traja 3 šolske ure.
• Delavnice izvajamo v prostorih naročnika (vrtci, šole in druge ustanove ...). Izvedba je mogoča 

ob kateri koli uri in kateri koli dan v tednu (tudi ob sobotah in nedeljah).
• Izvajalec priskrbi ves material, potrebno orodje in pripomočke ter za zaščito delovnih površin.
• Najmanjše število udeležencev, potrebno za izvedbo predavanja je 10.
• Predavatelj bo Miha Zorec, avtor knjig Zabavna naravoslovna delavnica in Ustvarjalno recikliranje.
• Cena: 20 EUR za udeleženca  

(Znesek vsebuje DDV in potne stroške predavatelja.)

Vsebina delavnice:
 

Kratko uvodno teoretično predavanje:
• Uporaba preprostih igračk kot motivacijski in učnih pripomočkov
• Naravoslovno-tehnično ozadje avtomobilčkov iz plastenk
• Možnosti medpredmetnega povezovanja s poudarkom na 

recikliranju umetnih snovi (plastične embalaže) in koristnosti 
ločevanja odpadkov.

Delavnica:
• Izdelava avtomobilčkov iz plastenk 
• Vsak udeleženec izdela vsaj en avtomobilček na izbran pogon. 

Tisti, ki jim bo delo šlo hitreje od rok, lahko izdelajo tudi več 
avtomobilčkov na različne pogone.

• Preizkus delovanja - dirka avtomobilčkov - udeleženci se pomerijo 
med seboj, čigav avtomobilček zmore prevoziti večjo razdaljo.

Naravoslovje in tehnika

vzgojiteljice in vzgojitelje,

razredne učiteljice in učitelje,

učitelje tehnike in tehnologije,

mentorje obšolskih dejavnosti.

Primerno za:

Delavnico lahko izvedemo tudi za otroke.

Odlična 
ideja 

za tehnični
dan
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Delavnico lahko izvedemo tudi za otroke.

vzgojiteljice in vzgojitelje,

učiteljice in učitelje 1. in 2. triade,

mentorje obšolskih dejavnosti. 

Primerno za:

Naravoslovje in tehnika

Izdelajmo papirnatega zmaja 

Delavnica

Spuščanje zmajev je od nekdaj priljubljena otroška igra, pri kateri 
pogosto z veseljem sodelujejo tudi starši. Čeprav današnje dni lahko 
v skoraj vsaki veleblagovnici kupimo različne zmaje, je vrednejše, 
če zmaja izdelamo sami skupaj z otroki. Izdelava klasičnega 
papirnatega zmaja in njegovo spuščanje namreč vključuje 
iskustveno pridobivanje znanj z več področij, kot so:
• tehnika (žaganje in spajanje letvic za ogrodje, rezanje in 

lepljenje papirja ...),
• naravoslovje (težišče, vreme, veter, zračni upor, sile ...),
• likovno ustvarjanje (ustvarjalna poslikava in okrasitev zmaja),
• aktivnost na prostem ...

Podrobnosti:
• Delavnica traja 4 šolske ure.
• Delavnice izvajamo v prostorih naročnika (vrtci, šole in druge 

ustanove ...). Izvedba je mogoča ob kateri koli uri in kateri koli 
dan v tednu.

• Izvajalec priskrbi ves material, potrebno orodje in pripomočke 
ter za zaščito delovnih površin.

• Delavnico izvajamo tudi za vrtčevske otroke  
in osnovnošolske učence.

• Predavatelj bo Miha Zorec, avtor knjig Zabavna naravoslovna 
delavnica in Ustvarjalno recikliranje.

• Najmanjše število udeležencev je 10, največje pa 24.
• Cena: 22 EUR za udeleženca vključuje ves material, vso po-

trebno orodje in pripomočke. 
(Znesek vsebuje DDV in potne stroške predavatelja.)

Predavatelj jamiči, 
da bodo vsi zmaji, 

izdelani na delavnic, 
lepo leteli.

V nasprotnem primeru 
vrnemo denar.

Odlična 
ideja 

za tehnični
dan
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Poučne igrače iz plastenk
Delavnica

V uvodnem predavanju boste izvedeli vse o možnostih in načinih ponovne 
uporabe odpadne embalaže kot materiala za izdelovanje preprostih igrač, 
ki jih lahko uporabite tudi kot zanimive učne pripomočke. V praktičnem 
delu pa boste izdelali atraktiven avtomobilček na stisnjen zrak. Čeprav 
je naloga videti preprosta, avtomobilček na stisnjen zrak skriva vrsto 
tehničnih in fizikalnih problemov (trdnost konstrukcije, trenje, nepovratni 
ventil ...), katere bodo udeleženci (ob pomoči metorja) prepoznali in rešili 
tako, da bo delovanje avtomonilčka čim bolj učinkovito.

Podrobnosti:
• Delavnica traja 4 šolske ure.
• Delavnice izvajamo v prostorih naročnika (vrtci, šole in druge ustanove ...).  

Izvedba je mogoča ob kateri koli uri in kateri koli dan v tednu.
• Izvajalec priskrbi ves material, potrebno orodje in pripomočke  

ter za zaščito delovnih površin. 
• Predavatelj bo Miha Zorec, avtor knjig Ustvarjalno recikliranje   

in Zabavna naravoslovna delavnica.
• Najmanjše število udeležencev, potrebno za izvedbo predavanja je 8.
• Cena: 28 EUR za udeleženca  

(cena vsebuje DDV in potne stroške predavatelja).
• Ustanova naročnica delavnica prejme 4 brezplačne knjige Ustvarjalno recikliranje.

Vsebina predavanja: 

Uvodno predavanje
• Predstavitev izdelkov iz odpadne embalaže (v živo), ki jih je mogoče 

uporabiti kot igrače in/ali učne pripomočke. 
• Povezave z učnimi temami v predšolskem in osnovnošolskem 

izobraževanju.
• Izbira in priprava odpadne embalaže za ustvarjalno delo.
• Priporočeno orodje in potrebščine za delo z otroki.
• Napotki za varno delo z otroki.
• Predstavitev knjige Ustvarjalno recikliranje.
Praktična delavnica
• Prikaz pomembnejših delovnih postopkov.
• Predstavitev načinov lepljenja, primernih za delo z otroki.
• Izdelava avtomobilčka na stisnjen zrak ali izdelka po lastni zamisli. 
• Preizkus izdelkov (npr. tekmovanje vozil)
• Odpravljanje pomanjkljivosti in diskusija

Naravoslovje in tehnika

vzgojiteljice in vzgojitelje,

učiteljice in učitelje 1. in 2. triade,

mentorje obšolskih dejavnosti.

Primerno za:
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vzgojiteljice in vzgojitelje,

učiteljice in učitelje 1. in 2. triade,

mentorje obšolskih dejavnosti. 

Primerno za:

Naravoslovje in tehnika

Naravoslovje in tehnika 

Delavnica

Na delavnici boste izvedli nekaj izredno zanimivih eksperimentov in izdelali 
preproste tehnične igrače, s katerimi lahko popestrite in nadgradite svoje 
pedagoško delo in otrokom na zabaven način predstavite fizikalne, kemične 
in tehnične pojave in zakonitosti. Nekatere eksperimente lahko izvedete celo 
kot čarovniške trike (katerim naj seveda sledi znanstvena razlaga).

Vsebina delavnice:

• Rdeče zelje - kemični indikator
• Čudežni pokrov (papirnat pokrov zadrži vodo)
• Skrivnostni potapljač
• Ladjica iz plastelina
• Nevidni gasilec
• Raketa na šumeče tabletke
• Skrivnostni dvig vode
• Nenavadno napihovanje balona
• Kako spraviti kuhano jajce v steklenico?
• Elektrika iz krompirja (električni krog)
• Jadralno letalce ali papirnati zmaj

Podrobnosti:
• Delavnica traja 4 šolske ure.
• Delavnice izvajamo v prostorih naročnika (vrtci, šole in druge ustanove ...).  

Izvedba je mogoča ob kateri koli uri in kateri koli dan v tednu.
• Vsi eksperimenti so popolnoma varni in jih lahko izvedejo tudi otroci.
• Predavatelj bo Miha Zorec, avtor knjige Zabavna naravoslovna delavnica.
• Najmanjše število udeležencev, potrebno za izvedbo predavanja je 8.
• Cena: 28 EUR za udeleženca vključuje: 

- knjigo Zabavna naravoslovna delavnica za vsakega udeleženca  
- in ves material, potrebno orodje in pripomočke. 
(Znesek vsebuje DDV in potne stroške predavatelja.)



6 Katalog izobraževanj 2018 - KNJIGCA, s.p., t.: 041 557 739, www.knjigca.si

Začetno naravoslovje
z eksperimenti

Predavanje

Na predavanju si boste »v živo« ogledali številne zanimive eksperimente, s katerimi boste 
lahko popestrili svoje pedagoško delo in otrokom na zabaven način predstavili nekatere 
fizikalne, kemične in tehnične pojave. Nekatere eksperimente lahko izvedete celo kot 
čarovniške trike, katerim naj seveda sledi znanstvena razlaga.

Podrobnosti:
• Predavanje traja 3 šolske ure.
• Predavanja izvajamo v prostorih naročnika (vrtci, šole in druge ustanove ...). 

Izvedba je mogoča ob kateri koli uri in kateri koli dan v tednu.
• Predavatelj bo v živo prikazal 20 zanimivih eksperimentov.
• Predavatelj bo Miha Zorec, avtor knjige Zabavna naravoslovna delavnica.
• Najmanjše število udeležencev, potrebno za izvedbo predavanja je 8.
• Cena: 19 EUR za udeleženca vključuje: 

- knjigo Zabavna naravoslovna delavnica za vsakega udeleženca  
(Znesek vsebuje DDV in potne stroške predavatelja.)

Vsebina predavanja: 

• Preproste naravoslovno-tehnične igrače
• Čudežna tekočina, ki spreminja barvo
• Koliko kovancev lahko spravite v kozarec poln vode?
• Začarani kozarec
• Uganka: Pretočite pijačo iz plastenke v kozarec,  

ne da bi plastenko dvignili z mize.
• Skrivnostni potapljač
• Raketa na šumeče tabletke
• Čarobni prašek napihne balonček
• Nevidni gasilec
• Skrivnostni dvig vode
• Nenavadno napihovanje balona
• Uganka: Poberite kovanec s krožnika,  

ne da bi si zmočili prste. 
• Kako spraviti kuhano jajce v steklenico?
• Elektrika iz krompirja
• Kaj zmore elektrika?

Naravoslovje in tehnika

vzgojiteljice in vzgojitelje,

učiteljice in učitelje 1. in 2. triade,

mentorje obšolskih dejavnosti.

Primerno za:
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Računalniška animacija

Izdelajmo risanko 

Delavnica 

Podrobnosti:
• Delavnica traja  4 šolske ure.
• Delavnice izvajamo v prostorih naročnika (vrtci, šole in druge ustanove ...). 

Izvedba je mogoča ob kateri koli uri in kateri koli dan v tednu.
• Brezplačna programska oprema
• Potrebno je osnovno računalniško predznanje
• Najmanjše število udeležencev je 8, največje pa 14.
• Cena: 26 EUR za udeleženca vključuje: 

(Znesek vsebuje DDV in potne stroške predavatelja.)

vzgojiteljice in vzgojitelje,

razredne učiteljice in učitelje,

učitelje tehnike in tehnologije,

pedagoške delavce v različnih ustanovah,

mentorje obšolskih dejavnosti.

Primerno za:

Delavnico lahko izvedemo tudi za učence (OŠ in SŠ).

Na delavnici se boste naučili, kako lahko z brezplačno 
programsko opremo izdelate preproste risanke in animacije.

Primere animacij si lahko ogledate na:
www.knjigca.si/izobrazevanje/izdelajmo-risanko.php 
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Lutke v vzgoji in izobraževanju
Delavnica

Lutke so lahko veliko več kot le gledališki rekviziti, saj se otroci z izredno 
lahkoto poistovetijo z njimi in se skoznje na varen in neboleč način soočajo 
z različnimi življenjskimi situacijami. Lutka ima v otrokovih očeh neverjetno 
moč. Lahko je vesela, žalostna, nagajiva, nespametna, lahko se zmoti pa 
ji tega nihče ne zameri. Z lahkoto popravi vse napake in se znajde v vsaki 
situaciji. Ob igri z lutko otrok zadovoljuje svoje osnovne potrebe po svobodi, 
zabavi, ljubezni, moči … Poleg tega se ob njej tudi vsestransko razvija in 
gradi pozitivno samopodobo.

Podrobnosti:
• Delavnica traja 3 šolske ure.
• Delavnice izvajamo v prostorih naročnika (vrtci, šole in druge ustanove ...). 

Izvedba je mogoča ob kateri koli uri in kateri koli dan v tednu.
• Predavateljica bo Darja Zorec, lutkarica in avtorica knjige Lutke iz domače 

delavnice in knjige Preproste lutke.
• Najmanjše število udeležencev, potrebno za izvedbo predavanja je 8.
• Cena: 35 EUR za udeleženca vključuje ves material,  

vso potrebno orodje in pripomočke. 
(Znesek vsebuje DDV in potne stroške predavatelja.)

Vsebina delavnice: 

• Uvodno predavanje o pomenu lutke v vzgoji  
in izobraževanju

• Predstavitev vrst lutk in osnovnih tehnik izdelave
• Delavnica (udeleženke izdelajo vsaka svojo ročno 

lutko, veliko približno 45 cm)
• Predstavitev in praktični preizkus animacijskih 

možnosti lutk izdelanih na delavnici.

Lutke

vzgojiteljice in vzgojitelje,

učiteljice in učitelje 1. in 2. triade,

pedagoške delavce v različnih ustanovah,

mentorje šolskih in obšolskih dejavnosti.

Primerno za:
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Ročne spretnosti

Krojim in šivam za igrače
Delavnica

Na delavnici boste izvedli nekaj izredno zanimivih eksperimentov in izdelali 
preproste tehnične igrače, s katerimi lahko popestrite in nadgradite svoje 
pedagoško delo in otrokom na zabaven način predstavite fizikalne, kemične 
in tehnične pojave in zakonitosti. Nekatere eksperimente lahko izvedete celo 
kot čarovniške trike (katerim naj seveda sledi znanstvena razlaga).

Vsebina delavnice:

• Rdeče zelje - kemični indikator
• Čudežni pokrov (papirnat pokrov zadrži vodo)
• Skrivnostni potapljač
• Ladjica iz plastelina
• Ali je mogoče kavo skuhati tudi v papirnatem lončku 

na svečo?
• Nevidni gasilec
• Raketa na šumeče tabletke
• Skrivnostni dvig vode
• Nenavadno napihovanje balona
• Kako spraviti kuhano jajce v steklenico?
• Elektrika iz krompirja!?
• Jadralno letalce ali papirnati zmaj

Podrobnosti:
• Delavnica traja 4 šolske ure.
• Delavnice izvajamo v prostorih naročnika (vrtci, šole in druge ustanove ...).  

Izvedba je mogoča ob kateri koli uri in kateri koli dan v tednu.
• Vsi eksperimenti so popolnoma varni in jih lahko izvedejo tudi otroci.
• Predavatelj bo Miha Zorec, avtor knjige Zabavna naravoslovna delavnica.
• Najmanjše število udeležencev, potrebno za izvedbo predavanja je 8.
• Cena: 24 EUR za udeleženca vključuje: 

- knjigo Zabavna naravoslovna delavnica za vsakega udeleženca  
- in ves material, vso potrebno orodje in pripomočke. 
(Znesek vsebuje DDV in potne stroške predavatelja.)

vzgojiteljice in vzgojitelje,

učiteljice in učitelje 1. in 2. triade,

mentorje obšolskih dejavnosti. 

Primerno za:
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Priprava slikovnega gradiva 

Predavanje

Slikovno gradivo nikoli ni bilo tako dostopno kot je danes. Na internetu lahko 
najdemo obsežne slikovne knjižnice, vsak prenosni telefon ima vgrajen digitalni 
fotoaparat, da o zmogljivih digitalnih fotoaparatih niti ne govorimo. Vendar to še ne 
pomeni, da z lahkoto pridemo do slikovnega gradiva, ki ustreza našemu namenu 
uporabe. 

Na predavanju oziroma delavnici boste pridobili vsa potrebna znanja za pripravo 
kakovostnega slikovnega gradiva za različne namene (Power Point, Word, spletne 
strani ...). Na voljo sta dve obliki izobraževanj - predavanje in delavnica.

Podrobnosti:
• Predavanje traja 3 šolske ure.
• Predavanje izvajamo v prostorih naročnika.  

Izvedba je mogoča ob kateri koli uri in kateri koli dan v tednu.
• Predavatelj bo Miha Zorec, avtor knjige Digitalna temnica.
• Cena: 18 EUR za udeleženca 

(Znesek vsebuje DDV in potne stroške predavatelja.)

Na predavanju boste izvedeli vse o možnostih 
pridobivanja slikovnega gradiva, spoznali osnovne 
pojme (piksli, ločljivost...) si »v živo« ogledali obdelavo 
digitalnih slik in pripravo slikovnega gradiva za 
najpogostejše načine uporabe, kot so e-prosojnice 
(PowerPoint), internet, tiskanje.

Digitalna tehnika

vzgojiteljice in vzgojitelje,

učiteljice in učitelje,

strokovne delavce v vzgoji in izobraževanju,

pedagoške delavce v različnih ustanovah,

mentorje obšolskih dejavnosti.

Primerno za:

Korekcija perspektive

Vsebina predavanja:

• Pridobivanje slikovnega gradiva
• Osnovna obdelava slikovneg gradiva
• Napredna obdelava slikovnega gradiva
• Uporaba slikovnega gradiva
• Arhiviranje

Podroben opis vsebine vam je na voljo na: 
www.knjigca.si/izobrazevanje/slikovno-gradivo.php

Delovanje fotoaparata Kaj so piksli?

Odpravljenje podosvetljenosti

Retuširanje
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Digitalna tehnika

Delavnica
Izvedeli boste vse od delovanja digitalnega fotoaparata in fotografiranja do obdelave 
digitalnih slik in njihove priprave za najpogostejše načine uporabe, kot so e-prosojnice 
(PowerPoint), internet, tiskanje. Frontalnemu uvodnemu predavanu sledi delavnica, kjer 
boste ob praktičnih primerih osvojili glavne tehnike obdelave digitalnih fotografij.

Vsebina delavnice:

Uvodno predavanje
• Možnosti pridobivanja slikovnega gradiva
• Značilnosti digitalnih slik
• Arhiviranje
Delavnica
• Osnovna obdelava slikovneg gradiva
• Napredna obdelava slikovnega gradiva
• Priprava slik za različne medije

Podroben opis vsebine vam je na voljo na: 
www.knjigca.si/izobrazevanje/slikovno-gradivo.php

Podrobnosti:
• Brezplačna programska oprema
• Delavnica traja 5 šolskih ur.
• Delavnice izvajamo v prostorih naročnika (vrtci, šole in 

druge ustanove ...). 
• Izvedba je mogoča ob kateri koli uri in kateri koli dan v 

tednu (tudi v soboto ali nedeljo). 
• Predavatelj bo Miha Zorec, avtor knjige Digitalna temnica.
• Cena: 24 EUR za udeleženca 

(Znesek vsebuje DDV in potne stroške predavatelja.)

vzgojiteljice in vzgojitelje,

učiteljice in učitelje,

strokovne delavce v vzgoji in izobraževanju,

pedagoške delavce v različnih ustanovah,

mentorje obšolskih dejavnosti.

Primerno za:

Barvanje črno-belih slik

Odstranjevanje in zamenjevanje ozadja

Korekcija videza kože

Selektivna doosvetlitev
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Izdelajmo publikacijo
- časopis, letak, vabilo, letno poročilo ...

Delavnica

Podrobnosti:
• Brezplačna in v slovenščino prevedena programska oprema
• Potrebno je le osnovno računalniško predznanje
• Skripta z podrobnimi navodili
• Delavnica traja 5 šolske ure.
• Delavnice izvajamo v prostorih naročnika (vrtci, šole in druge ustanove ...). Izvedba je mogoča 

ob kateri koli uri in kateri koli dan v tednu.
• Najmanjše število udeležencev, potrebno za izvedbo predavanja je 8.
• Cena: 26 EUR za udeleženca 

(Znesek vsebuje DDV in potne stroške predavatelja.)

Namizno založništvo

Na delavnici boste prodobili vso potrebno znanje za izdelavo šolskih ali vrtčevskih 
časopisov, knjig in drugih publikacij. Ob konkretnih primerih si bomo korak za korakom 
ogledali celoten postopek od priprave besedil in slik do preloma in priprave publikacije 
za tisk in objavo na internetu. Rezultat delavnice bo vzorčni časopis, ki bo vseboval vse 
elemente pravega časopisa.

Celoten delovni postopek bomo izvedli z brezplačno, a zelo zmoglivo programsko 
opremo, ki omogoča izdelavo profesionalnih publikacij.

vzgojiteljice in vzgojitelje,

razredne učiteljice in učitelje,

učitelje tehnike in tehnologije,

pedagoške delavce v različnih ustanovah,

mentorje obšolskih dejavnosti.

Primerno za:

Delavnico lahko izvedemo 

tudi za učence (OŠ in SŠ).
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1. Določitev velikost strani in robov
2. Številčenje strani
3. Izbira pisav in priprava slogov
4. Izdelava osnovnih grafičnih elementov
5. Vstavljanje in oblikovanje besedil
6. Vstavljanje slik
7. Priprava in vstavljaje prostostoječih slik
8. Vstavljanje hiper-povezav …

1

2

3

4

6

5

87

Prelom publikacije

Priprava besedil

Priprava slikovnega gradiva

Priprava na tisk (zapis v PDF)

Priprava e-izdaje

Podroben opis vsebine vam je na voljo na: 
www.knjigca.si/izobrazevanje/slikovno-gradivo.php

Vsebina delavnice:



Založba Knjigca
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priporoča

iZDELKI IZ FILCA
V knjigi je predstavljena pestra zbirka raznovrstnih izdel-
kov iz filca, ki jih lahko izdela vsakdo z nekaj spretnosti 
in ščepcem ustvarjalnosti. Vse izdelke je mogoče zašiti 
ročno, večino pa tudi strojno. Vendar šiviljsko znanje ni 
potrebno, saj je izdelava vseh izdelkov preprosta in pred-
stavljena korak za korakom z nazornimi fotografijami in 
natančnimi opisi. Za lažje delo so na koncu knjige za vse 
izdelke še predloge za izdelavo krojev in šablon.

128 strani, 21 × 28 cm

Igre za bistre glave
Ljudje že od nekdaj radi preizkušamo svojo bistroumnost 
bodisi s preprostimi besedilnimi in slikovnimi ugankami 
bodisi z zahtevnimi miselnimi orehi in strateškimi igrami. 
V knjigi Igre za bistre glave so zbrane preproste miselne 
igre z različnih področij. Za njihovo reševanje ni potreben 
genialni um, temveč le dobra mera potrpljenja in ščepec 
zdrave pameti.

176 strani, 21 × 28 cm

Zabavna naravoslovna delavnica
Številne naravne pojave si lahko razložimo s preprostimi 
»kuhinjskimi« poskusi. Vsi poskusi in izdelki v knjigi so pre-
verjeni in predstavljeni tako, da jih lahko izvede prav vsak.

Osnovi namen knjige ni poučevanje, temveč želi na 
zabaven način približati naravoslovje in tehniko otrokom, 
staršem, vzgojiteljem, učiteljem, mentorjem … Poleg 
tega predstavlja bogat vir idej za popestritev ali obogati-
tev vzgojno-izobraževalnega procesa v vrtcih in osnovnih 
šolah. 

96 strani, 21 × 29,7 cm

Ustvarjalno recikliranje
Odpadna embalaža je čudovit vir materialov za ustvar-
janje na različnih področjih. V knjigi je zbranih več kot 
štirideset zanimivih, uporabnih in tudi poučnih izdelkov, 
ki jih lahko skupaj z otroki izdelate iz vsakdanje odpadne 
embalaže. Ob ustvarjanju lahko otrokom predstavite po-
membne lastnosti umetnih snovi, možnosti in načine nji-
hove obdelave in predvsem spodbujate njihovo domišlji-
jo in čut za ohranjanje narave. 

48 strani, 21 × 29,7 cm
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Igre mojega otroštva
Knjiga prinaša prek petdeset iger za pestro in igrivo pre-
življanje prostega časa. V knjigi ne boste našli le otroške 
igre temveč tudi igre, ki se jih bodo z veseljem igrali tudi 
mladostniki in odrasli. Marsikatera izmed njih bo zagoto-
vo priklicala spomine iz vašega otroštva in znova obudila 
otroka v vas. 

96 strani, 21 × 28 cm

Preproste lutke
Lutke lahko na različnih področjih pomembno vplivajo 
na razvoj otrok ter so izreden pripomoček v vzgojno-iz-
obraževalnem procesu. S pomočjo lutk lahko pri otrocih 
na prijazen in nevsiljiv način spodbujamo gibalne spo-
sobnosti, govor, komuniciranje z okoljem …, predvsem 
pa domišljijo in ustvarjalnost, ki sta izredno pomembni za 
njihov nadaljnji razvoj.

48 strani, 21 × 29,7 cm

Risanje je igra
Risanje je za otroke le ena od oblik igre. Vendar risanje 
ni zgolj igra za zapolnitev prostega časa, temveč gre za 
ustvarjalno dejavnost, ob kateri otrok sprošča domišljijo 
in razvija sposobnost likovnega izražanja.

Čeprav so vsi risarski predlogi v knjigi predstavljeni ko-
rak korakom, osnovni namen knjige ni učenje risanja po 
strogo začrtanih pravilih, marveč želi s preprostimi obli-
kami na igriv način pomagati pri prvih risarskih poskusih 
malih umetnikov.  

128 strani, 21 × 28 cm

Informacije in naročila:
www.knjigca.si
narocila@knjigca.si
041 557 739


