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PEDENJPED 

Niko Grafenauer 
Pedenjped rad prelistava kupe vseh mogočih knjig ... 

 

Kaj je to pedenj in kaj ped? Škrat? Ne, majhen deček 

z gromozanskim kosom pogače v rokah. Umno vlada v 

svojem pedenjcarstvu, kjer se toči limonada in ponuja 

sladoled. Pedenjped je tudi vrtnar, slikar, glasbenik, 

učenjak in korenjak, da mu je malo kdo enak! 

Slikanico s priljubljenim junakom, uvrščeno v 

vrtčevske in šolske programe ter na sezname 

priporočenega branja, nadgrajuje didaktično gradivo 

strokovnjaka. Ilustriral Marjan Manček. 

 

 
 

MOJE SUPERMOČI 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. 

 
 

 



Knjiga je namenjena otrokom od 5. do 10. leta starosti. 

50 strani vaj, aktivnosti in navdihujočih zgodb za razvijanje: 

 
 socialnih veščin, 

 čuječnosti, 

 empatije, 

 čustvene inteligence, 
 vztrajnosti, 

 pozitivne samopodobe, 

 odgovornosti, … 

 
 

 

POMAGAJ GUSARJU NIKU NAJTI PRAVO POT 

Karmen Mandl 
 

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. 

Zakaj je ta slikanica tako posebna? 

Otroci se odločajo v imenu Nika in s svojimi odločitvami 

ustvarjajo zgodbo ter spoznavajo, kakšne posledice imajo 
njihove odločitve. Tako se učijo o pomembnosti svojih 

odločitev ter o tem, da so sami tisti, ki ustvarjajo svoj 

vsakdan in tudi svoje življenje. Primerna je tudi za punce, 

saj gre za zgodbo o bratcu in sestri, ki se srečujeta z 
vsakodnevnimi težavami. Pritegne tudi otroke, ki ne marajo preveč branja 

in knjig ali pa imajo težave z usmerjanjem pozornosti. 

 

 

MAVRIČNE VILE 

 
Nina in Anja sta povabljeni na slavnostni ples na škotskem 

gradu. Veselita se, da si bosta lahko ogledali starodavni 

grad. Toda Viktor Slana grozi, da bo uničil zabavo. 
Prijateljici morata priskočiti na pomoč grajski vili Gaji. 

 

 
Preberi celo zbirko in poišči vse vilinske ljubljenčke! 

 



 

 

Goblini Viktorja Slane so ukradli sedem draguljev iz 

krone kraljice Titanije! Ker vile iz draguljev črpajo 

moč za vilinsko čarovnijo, jim te že močno 

primanjkuje. Granatna vila Zarja brez čudežnega 

dragulja ne more uporabljati vilinske moči za 

povečanje in pomanjšanje. Ko Anja in Nina na 

travniku najdeta majcene ovce, jima postane jasno, 

da mora biti granat blizu. 

 
 

 

 

 

V Čudežni deželi so spet težave! Viktor Slana je ukradel 

sedem živalic in jih odpeljal v svoj ledeni grad. Živalske 

vile mu morajo poiskati domačo žival, drugače bo obdržal 

vse njihove vilinske ljubljenčke. Prekanjeni goblini 

Viktorja Slane so odločeni, da ukradejo Izinega vilinskega 

ljubljenčka, hrčka Lumpija. A to ni vse! Ukradli so še 

enega domačega ljubljenčka. Nino in Anjo čaka težka 

naloga – rešiti morata oba hrčka. 

 

 

 

 

 

V Čudežni deželi se je zgodilo nekaj 

strašnega! Goblini Viktorja Slane so ukradli sedem 
draguljev iz krone kraljice Titanije! Ker vile iz draguljev 

črpajo moč za vilinsko čarovnijo, jim te že močno 

primanjkuje. Brez dragocenega kamna topazna vila 

Enja ne more spremeniti deklic v vili. Rešitev njene 
težave se morda skriva v trgovini s kostumi, ki pa jo 

varujeta zelena hudobca. Bo Nini in Anji uspelo 

prelisičiti goblina in dobiti topaz nazaj? 
 

 
 

 

 


