Videmšek, Mateja, Petra Berdajs, Damir
Karpljuk: Mali športnik: gibalne
dejavnosti do tretjega leta starosti v
okviru družine (od 796/799)
Walker, Peter: Hop, skok in poskok:
vaje, dejavnosti in igre za spodbujanje
otrokovega gibanja, dobre drže in
ravnotežja (od 37)

»Branje je za duha to, kar
je telovadba za telo.«
Misel irskega pisatelja in politika,
Richarda Steela (1672–1729),
poudarja povezanost med umom in
telesom, med gibanjem, športom in
duševnim razvojem, ki morata biti
v ravnovesju, kar dokazujejo tudi
najnovejše znanstvene raziskave
različnih strok. To so vedeli že v
antiki – še danes je vsem dobro
znan latinski oz. starorimski rek
»Mens sana in corpore sano« oz. v
slovenskem prevodu »Zdrav duh v
zdravem telesu«.

Knjižnica Šentjur

»BRANJE JE
ZA DUHA TO,
KAR JE
TELOVADBA
ZA TELO.«
Poučne knjige na temo gibalnih
in športnih dejavnosti za družine,
vzgojitelje, učitelje in starše

Bizjan, Milan: Šport mladim: priročnik
za športno vzgojo v srednji šoli s kriteriji
za ocenjevanje (od 796/799)
Bizjan, Milan: Šport od mladosti k
zrelosti: iskanje poti (S 796/799)
Božič Križaj, Urška: Pravljična joga:
priročnik za vadbo joge za otroke, stare
od 2 do 5 let (ml 796/799)
Brglez, Franjo: Kekčevi izleti: 50
družinskih potepov po hribih in dolinah
(od 913(497.4))

Danks, Fiona;Schofield, Jo: Igrišča
narave: igre, ročne spretnosti in
dejavnosti, ki bodo otroke zvabile ven
(od 793/794)
Doupona Topič, Mojca: Ženske in šport
(od 796/799)
Hosta, Milan: Etika športa: manifest za
21. stoletje (od 17)
Hosta, Milan: Figure športa (od 796/799)
Igrice za vsak dan v letu . 4 zv. 1. Pomlad.
2. Poletje. 3. Jesen. 4. Zima (od 793/794)

Brglez, Franjo: Kekčeva potepanja: 100
družinskih izletov čez breg in dol (od
913(497.4))

Kozinc; Željko: Lep dan kliče: 150 izletov
po Sloveniji (od 913(497.4))

Cerar, Irena: Kamniške pravljične poti:
družinski izletniški vodnik (od 796.5)

Kozinc, Željko: Lep dan kliče 2: 100
izletov (od 913(497.4))

Cerar, Irena: Pravljične poti Slovenije:
družinski izletniški vodnik
(od 913(497.4))

Krevsel, Viktor: Vzgoja mladih
športnikov: žoga je najboljša droga
(od 796/799)

Cerar, Irena: Pravljične poti v
zgodovino: družinski izletniški vodnik
(od 913(497.4))

Otroci potrebujemo gibanje: otrok med
vplivi sodobnega življenjskega sloga:
gibalne sposobnosti, telesne značilnosti in
zdravstveni status slovenskih otrok
(od 796/799)

Cortese, Dario: Evropska pešpot E6:
Ciglarjeva pot od Drave do Jadrana
(od 796.5)
Cortese, Dario: Evropska pešpot E7:
Naprudnikova pot od Soče do Mure:
žepni vodnik z zemljevidom (od 796.5)

Pendl Žalek, Manuela: Aktivno življenjezdravo življenje (od 613)
Pravila iger: velika ilustrirana
enciklopedija vseh športov sveta
(S 796/799)

Raztresen; Marjan: Hribi nad mesti:
žepni vodnik z zemljevidom
(od 913(497.4))
Rotovnik-Kozjek, Nada: Gibanje je
življenje (od 613)
Stritar, Urška; Stritar Andrej: Z otroki v
gore: družinski izleti (od 796.5)
Strojin, Tone: Etika in odgovornost v
gorah (od 796.5)
Škof, Branko: Spravimo se v gibanje - za
zdravje in srečo gre: kako do boljše
telesne zmogljivosti slovenske mladine?
(od 613)
Šport po meri otrok in mladostnikov:
pedagoški, didaktični, psiho-socialni,
biološki in zdravstveni vidiki športne
vadbe mladih (od 796/799)
Šugman, Rajko: Hura, igrajmo se v
prostem času : dediščina tradicionalnih
ljudskih iger - sodobni šport (od 793/794)
Vehar, Sebastjan: Družinski kolesarski
vodnik: 60 privlačnih izletov po Sloveniji
(od 913(497.4))
Videmšek, Mateja; Stančevič, Barbara;
Sušnik, Nuška: 1, 2, 3, igraj se tudi ti! :
gibalne igrice za otroke in starše (od 37)
Videmšek, Mateja; Stančevič, Barbara;
Permanšek, Maša: Igrive športne urice
(od 796/799)

