Sødt, sjovt og finurligt

Hvad er der bag døren?
Nicola O’Byrne

Kanin kommer med pakker
Lena Anderson

Den søde grå Kanin kommer med mange
pakker. Hver gang en ny pakkes åbnes
afsløres et nyt stykke frugt eller en grøntsag. Gæt selv med.

Den gnavne og noget klodsede krokodille
Krille kan ikke finde hjem. Måske du og din
lille læsehjælper sammen kan hjælpe Krille
hjem? Der skal tegnes med fingeren, vippes og rystes godt med bogen.
Fra 3 år

Fra 1 år. Læs flere bøger om Kanin.

Peter Kanin – på eventyr i skoven
Hak hak hak

Beatrix Potter

Lycy Cousins

Den lille spætte skal lære at hakke huller.
Men hvordan lærer en lille spætte bedst
det? Den skal selvfølgelig øve sig. Så den
hakker i alt, hvad den kan komme i nærheden af inde og ude. Til sidst er bogen
helt hullet.

En ny lille historie om den eventyrlystne Peter Kanin, som har begejstret mange børn
og voksne gennem tiden. Peter er sendt
afsted efter radiser, men glemmer helt at
holde øje med ræven hr. Lumsk. Måske din
lille kvikke læsehjælper kan finde hr. Lumsk
på nogle af siderne undervejs.

Fra 2 år

Fra 2 år

Lilla og Løve

Den forkerte bog

StineStregen

HuskMitNavn

En sød enkel streg fra StineStregen om
pigen Lilla. Det er ikke let at finde et passende navn til en kat, som er helt sig egen,
og derfor gerne vil bestemme selv. Især
ikke, hvis man selv er en viljefast pige. En
tæt på uimodståelig historie.

Der er vendt op og ned på alle ting. Banan
er æble, rød er blå og dag er nat. Ret sjovt,
når den lille læsehjælper har styr på begreberne og kan gennemskue, at der leges
med ord og billeder.

Venner + små
og store følelser
Sille tegner rødt
Ida Jessen

Sille og Ester tegner. Sille vil have Esters
tegneblyant. Det synes Ester ikke, men
giver den alligevel til Sille, der hurtigt vil
bytte tilbage. Om det at vil have, hvad de
andre har - og lidt om jalousi.
Fra 1

år.

Læse

evt. også:

Sille

vasker mus-

sebasse

Mimbo Jimbo finder en ven
Jakob Martin Strid

Den blå elefant Mimbo Jimbo er ude og gå
en tur. Super enkel historie i den klassiske
Strid-tegnestil om hvad Mimbo Jimbo finder
på en gåtur. Det han antager er en sten, viser sig at være vennen Mumbo Jumbo.
Fra 1 år. Læs flere bøger om elefanten Mimbo
Jimbo.

Alle tre smider sutten
Maria Nilsson Thore

Julia gemmer sig

De rigtig gode venner. Ester, Valde og Ida
går i børnehave sammen. Valde har smidt
sutten for længst. Ester har aldrig brug en
sut, men bliver ret betaget af Idas sut. En
sød historie med skønne tegninger om at
stoppe med at bruge sut.

Eva Eriksson

Fra 2

Hyggelig lille bog i en sød streg om glæden
ved at gemme sig og blive fundet. Julie og
mor leger gemmeleg indenfor – og de slutter af med at gemme sig for far. Mon han
finder dem?

sover og

Fra 1

år.

Serie: Lilla

og

Løve

er (ikke) bange

for noget.

Fra 1 år

Fra 2-3 år

år.

Serie: Alle tre-bøgerne; Alle
Alle tre graver et hul

tre

Ida glæder sig
Inger Tobiasen

Der er meget til at glæde sig til, når man
ikke er så stor: snobrød, besøg af farmor,
lagkager og fødselsdagsgaver. Ida glæder
sig, da hun åbner den kæmpestore gave
fra vennen Kalle. Følg hendes glæde og
forventning efterhånden, som gaven bliver pakket ud lag for lag.
Fra 2 år. Læs flere bøger om Ida.

Hvem er sur?

Dinosaurer bliver aldrig trætte!

Henrys bog

Stine Wirsén

Timothy Knapman

Stine Sillesen

Nalle bygger med klodser. Kat må ikke
være med. ”Det er mit tårn” siger Nalle
og slår kat. Nu er kat også sur – og bider.
Mon Nalle og Kat bliver gode venner igen?
Klassisk hverdag for de mindste i skønne
lidt krusedullede tegninger med kort simpel
tekst.

Der er mange ting dinosaurer gør, men aftensmad, bad, tandbørstning, nattøj og at
skulle sove er ikke noget rigtige dinosaurer
gør. Det ved Nor alt om. Nor er meget mere
til de farlige rå ting, som dinosaurerne laver: at brøle højt, smadre ting og vælte vildt
omkring. Træt? Aldrig!

Endnu en skøn og i stregen ret unik og
humoristisk historie om putteritualets
overspringshandlinger. Tænker I kender
de klassiske ”jeg skal lige vise dig, at jeg
kan..”, ”gemmeleg”, ”fang mig” og ”min
mave rumler”.

Fra 2 år. Serie: Hvem er død? / Hvem er vred?
/ Hvem sover ikke?/ Hvem rydder ikke op?

Fra 3 år

Fra 3 år.

Lille Krokodille kan ikke sove
Valdemars sutter

Birde Poulsen

Maria Jönsson

Lille Isbjørn og lille Krokodille har leget
monstre hele dagen – og da sendetiden
nærmer sig bliver lille Krokodille rigtig bange, da kasse i hjørnet lige pludseligt har
fået øjne og rumsterer…

Sød historie om at elske sin sut og ikke helt
være klar til at give slip på den. Ulveungen Valdemar elsker virkelig sin sut – og
vil gerne være en stor ulv. Da lillesøsters
sut bliver væk, er Valdemar mega sej – og
giver sin sut til lillesøster. Men Valdemar er
ikke helt klar til at give slip…
Fra 3 år

Sove? Ikke mig!
Før Ida sover
Inger Tobiasen

Ida skal sove, tankerne hvirvler rundt. Hvad
sker der, når man sover? Heldigvis kan
Idas trofaste sovedyr Ebbe hjælpe hende
med at få sat ord på drømmene – og kan
holde Ida i hånden, så hun ikke bliver rigtig
bange, når hun skal sove. Gode enkle illustrationer, der fint følger Idas følelser.
Fra 2 år. Læs flere bøger om Ida.

Jeg går i seng
Liesbet Slegers

Sød bog i klare farver om putteritualet
hjemme ved en lille dreng. Følg drengen,
når han leger i badet, får nattøj på, får læst
historie, mangler yndlingsbamsen og slutteligt ender sødt sovende i sengen.
Fra 2 år

Fra 2 år. Flere bøger i serien udkommet tidligere. Følg lille Krokodille i hverdagens små
søde, sjove og spændende situationer.

Hverdag – tøjet,
kroppen og potten

Flyv, ugle, flyv!

Ludvig

Julia Donaldson

Ulf Löfgren

Lillebror skal i bad inden sengetid, men der
kommer hele tiden et dyr i vejen. Ny de fine
streger og farvelægninger, mens du læser
rimene. Gør evt. oplevelsen sjovere ved at
gøre som dyrene i bogen: hoppe, kravle,
flyv mm., hvis det ikke giver for meget aktivitet inden sengetid.

Den skønne kanin Ludvig forsøger at få tøjet rigtigt på – og det bliver altså lidt fjollet.
Så det er godt, at din lille hjælpelæser sikkert kan hjælpe - og fortælle Ludvig, hvad
han skal gøre undervejs.
Fra 2 år. Serie: Ludvig og alle dyrene / Ludvig
får besøg/ Ludvig og drillebamsen

Fra 1-2 år

Mille og Mulle fra top til tå
Godnat allesammen

Pauline Oud

Chris Haughton

Hvad er øverst, og hvad er nederst på kroppen? Vennerne Mille og Mulle har styr på,
at fødderne er nede og hovedet oppe – og
at man kan bruge benene til at løbe, øjnene til at se, samt næsen til at lugte. Lægger
op til at du og din læsehjælper peger på
kroppen i bogen eller viser på jer selv, hvor
de forskellige kropsdele sidder – og snakker om, hvad de kan.

Solen er ved at gå ned - og dyrene i skoven
gør sig klar til natten. Både musene, harerne og hjortene er søvnige. Alle undtagen
Lille Bjørn, som slet ikke er træt – eller, måske bare ikke vil indrømme det? Rigtig fin
og hyggelig godnathistorie i klare farver.
Fra 2 år. Læs også ”Lidt væk” i samme fine farvestil - om den lille ugleunges rejse tilbage til
reden efter den er faldet ud.

Fra 2 år

Min potte

Fart på

Anita Bijsterbosch

Der er faldet en rød ting ned. Dyrene forsøger at finde ud af, hvad den røde ting er,
og hvad den kan bruges til. Kan det være
en hat, et krus eller noget at sove i? Der
er mange gode bud. Heldigvis ved haren,
hvad den røde ting er. Måske du og din lille
læsehjælper allerede har gættet det?
Fra 2 år

Hvor er min potte?
Tony Ross

Den lille prinsesse syntes bleer er ulækre.
Dronningen siger at potten er løsningen.
Det er den lille prinsesse ikke helt overbevist om, da den laver numre med hende –
og helt sikke skal være for langt væk…
Fra 2 år. Læs evt. også: Hvor er min sut?

Det haster
Guido Van Genechten

Hund skal virkelig lave. Det haster, men
potten er optaget! Lillesøster har lånt
Hunds, fordi Mus sidder på hendes potte.
Mus sidder på lillesøsters potte, fordi Frø
har lånt Mus. Jagten på en potte går ind.
Mon Hund ender på det store toilet? Sjov
bog om pottetræning.
Fra 2 år

Hvad er lort?
Katie Daynes

Skøn tegnet bog med flapper til spørgelystne børn, der viser, hvad potten, toilettet og
bleen gemmer. Samt hvad dyrene leverer.
Krydret med information om, hvorfor det
lugter og ser forskelligt ud. Lærerig for stor
og små. Vidste du og din læsehjælper fx at
blåhvalens lort kan være lyserød?
Fra 2-3 år

Dyt, dyt! Malle
Lucy Cousins

Musen Malle er på tur i sin gule bil – og
hun hilser på alle hendes gode venner med
et kækt ”Dyt, dyt”. Hun møder Gustav, der
er ved at tanke sin motorcykel, Tanja der
kører traktor og mange flere. Snak om alle
de forskellige transportmidler Malles venner bruger. Gå på opdagelse i de mange
flapper, der gemmer på små skjulte overraskelser.
Fra 1-2 år. Læs evt. også de mindre bøger om
Malle: Malles bus og Malles båd (uden flapper).

Fut! Fuut! Hvad er det for
et køretøj, som lyder sådan?
Enkel bog med flapper i klare farver, der
udfordrer dig og din læsehjælper til en gætteleg. Sig lyden og forsøg at gætte, om det
er en bil, et tog eller en traktor, som gemmer sig bag opslaget.
Fra 1 år. Serie: Bank! Bank! (gæt legetøjslyde) Trut! Trut! (gæt musikinstrumenter)

På farten
Fhiona Galloway

Lille kort og fint illustreret pegebog til de aller aller mindste. Hvert enkelt transportmiddel indgår, som en del af det næste eller
forrige transportmiddel. Huller og dobbeltpap giver struktur og bringer jer naturligt
videre.

Mine første 100 maskiner
(62.7)

Vild med biler og andre køretøjer? Så er
denne fine store flapbog i kraftigt pap god
for små fingre at gå på opdagelse i. Den
er spækket med gode billeder af forskellige
biler, lastbiler, busser, brandbiler, traktorer
mm.
Fra 1 år

Viggos biler og maskiner
Eva Vidén

En hyggelig historie om Viggo, der hjælper
sin mor med at lave æbletærte. Undervejs
forstiller Viggo sig, at de bruger alle hans
seje maskiner: liften, tromlen, bulldozeren,
rendegraveren mf. til at lave kagen.
Fra 2-3 år

DYR - skub, træk,
rør og føl

Fra 1 år

Fart på, Bobby!

Min folde ud-bog - dyr
Min folde ud-bog - bondegårdsdyr

Ruth Wielockx

Stella Baggott

Følg hunden Bobbys tur rundt, når han
tager tog, fly, skib, scooter eller et andet
transportmiddel. Op og ned og rundt kan
din lille læsehjælper følge turen med fingeren.

Rigtig fin fold-ud bog til de aller aller mindste med fine enkle tegninger af dyr. Tegningerne er sorte og hvide på den ene side af
fold.ud-bogen, mens farvelagte dyr pryder
den anden side.

Fra 2 år

Fra 0 år

Farver, tal og ting

Hvor er hr. Løve?
Hvor er fru. Mariehøne?
Ingela P. Arrhenius

Babys første farver

Lad din lille hjælper løfte de bløde flapper,
så I sammen kan finde nogle af savannens
vilde dyr. Måske spejlet til sidst afslører en
lille løveunge? I kan også møde den lille bi,
larven, sneglen eller måske fru. Mariehøne
i den anden af disse skønne, enkle og farverige pegebøger for de mindste.

(53.7)

Fra 1 år

Flotte enkle farvefotos af ting du og din
lille læsehjælper møder i hverdagen. Overskuelig pegebog i hård pap, som I let kan
snakke både ting, farver og fortælle hinanden historier ud fra.
Fra 1 år

Junglevenner
Bondegårdsfamilier
Rachel Elliot

Mine insekter
Mine vilde dyr
Xavier Deneux

Skøn pegebog med forskydninger i pappet
med enkle tegninger i klare afgrænsede
farver. Se og føl edderkoppen og se fluen i
dens spind. Mød sommerfuglelarven og se
sommerfuglen, samt mange andre insekter. Er I mere til de vilde dyr på savannen?
Så kan I møde pantere, krokodiller, aber,
zebraer og næsehorn i Mine vilde dyr.
Fra 1 år

Babys første bog om dyr
Stella Baggott

Simple skønne farverige tegninger af
kendte dyr fra skoven, havet, bondegården, samt nogle af de vilde dyr. Har huller
og små røre-føle udstansninger, så de små
fingre fx kan følge slangens bugtende krop.
Undre sig over, at uglens øjne på efterfølgende opslag er sneglens øjne. Eller var
de måske fra mariehønens prikker?
Fra 1 år

Flapper, der kan både skubbes og trækkes
i, er et hit for små fingre. Skrevet på vers,
som små gåder, som du og din læsehjælper kan pludre og snakke ud fra. I kan alt
efter interesse vælge at snakke om grisen,
hesten, koen, fåret på gården eller krokodillen, giraffen, slangen eller aben i junglen.
Fra 1 år

Mine dyr i havet – rør og føl
Mine dyr på savannen – rør og føl

Lille hvide fisk
Lille hvide fisk og far
Guido van Grechten

Den lille hvide fisk er blevet væk. I jagten
på sin mor møder den lille hvide fisk både
en rød krabbe, en gul havsnegl, en grøn
skildpadde. En hel pallet af havets mange
dyr i alle regnbuens farver. I ”Lille hvide fisk
og far” nævnes farverne stadigvæk, men
vægten er lagt på begreber, som længst,
størst, sjovest, klogest osv.
Fra 1-2 år

Sophie Ledesma

Små ultra korte pegebøger. Hver bog har
fokus på fire dyr. De søde tegninger af dyret er suppleret med et foto og et lille føle
område, der gerne skal give en fornemmelse af, om dyret har blød pels eller er
mere glat at røre ved.
Fra 1

år.

Serie: Mine

kæledyr og

Mine

bon-

Fannis fantastiske farver
Inger Tobiasen

Snoren kan sno sig og danne et omrids af
de mest fantastiske ting, når Fanni svinger
den rundt. En grøn frø, en rød traktor og
mange flere finurlige figurer til at kigge på
og snakke med den lille læsehjælper om.

degårdsdyr

Fra 2 år

Mine første 100 dyr

Mine første 20 tal

(58.04)

(51.1)

Stor kvadratisk bog med robuste sider og
flapper, der kan bladres i og snakkes ud
fra. Gode billeder af dyrene. Et fint udpluk
af de mest ”almindelige” kæledyr og dyr fra
bondegården, havet, junglen, Afrika. Krydret med lidt og meget enkel info om dyrelyde, mønstre, tal, levesteder, så der kan
sættes lidt flere ord på efterhånden, som
den lille læsehjælper skal udfordres.

Tæl alt muligt mellem himmel og jord. Kaniner, katte og fisk, sko, hatte, knapper, legetøj, balloner, frugter og meget andet. 20
farverige opslag med gode billeder.

Fra 1 år

Fra 1 år.

Panda – stor og lille

Hvem er det der banker?

Mægtige maskiner

Enkle og charmerende tegninger der illustrer forskellene mellem Panda og hans
venner. Mus er fx lille og Pand er stor – og
Flagermus er sort, mens Isbjørn er hvid.
Mød alle Pandas forskellige venner.

Dina Gellert

filmstriben.dk

Fra 1 år. Læs også: En sjov dag for Panda

Lille bille, stor giraf
– en lærerig og flot dyrebog

Gode gamle kendte rim og remser suppleret med lidt nye. Sødt, sjov og fint illustreret. Et sikkert nostalgitrip for den ældre
generation – og en hjælpende hånd til os
andre.
Fra 3 år. Læs evt. også: Ælle Bælle mig fortælle – og andre rim og remser for de mindste

Se en grafitlift, en stribemaler, en tårnkran,
en kædegraver, en piloteringsmaskine, en
fræser mf. I aktion. Filmene er ikke nye,
men mægtige maskiner går aldrig af mode
for de drenge og piger, der vil se, hvordan
de store maskiner fungerer i virkeligheden.
Der er 13 film i serien. Alle på ca. 6 minutter.

Nastja Holtfreter

Stor bog med fine tegninger af alverdens
farverige dyr, der lægger op til, at din lille
læsehjælper kommer på banen. I kan
snakke modsætninger fx de klassiske stor
og lille, oppe og nede. Men også om: hvem,
der kan lide at bo koldt, og hvem, der kan
lide at bo et varmt sted.

Børnenes bedste sange
– en sangbog for de mindste

Paw Patrol

15 kendte børnesange, som i deres længde passer perfekt til den yngre målgruppe.
Fint illustreret med klare farver igennem
hele bogen, så de små kan følge med via
tegningerne.

Følg drengen Ryder og de seks (syv - i
den nye serie) seje hvalpe, når de gang
på gang redder beboerne i byen Adventure
Bay. Appellerer til både drenge og piger.

Fra 1 år

Fra 2 år

Lille fugl og bladet

Dvd

filmcentralen.dk – Film for alle

Mine første 100 ord
Sæt ud fra de 100 flotte farvefotos ord på
din lille læsehjælpers hverdag i hjemmet
ved bl.a. sove og spisetid. Løft flapperne
og gå på opdagelse i det farverige legetøj,
kæledyrene, bondegårdsdyrene, de vilde
dyr mf..
Fra 1 år

Hjemmebio
Lidt for lille til at komme i biografen? Lav
biograf- og hjemmehygge i kendte omgivelser.

APPs
Hvem er vred?
filmstriben.dk

Rim, sang og remser
Syng sammen – de bedste
sange for børn
Bente Bech

Få en hjælpen hånd. Indeholder 20 velkendte børnesange, som vi forældre alligevel ofte har svært ved at huske. Bogen er
skønt illustreret, og den lille sangstemme
kan selv let finde yndlingssangen ved at
kigge på tegningerne.
Fra 2 år

Sød enkel historie om en lille fugl, der passer et blad. Da bladet falder af træet, leger de tagfat i sneen. Uden at bemærke
den sultne ræv, som lurer mellem skovens
træer.

Denne lille film på ca. 4 minutter er faktisk
filmatiseringen af bogen Hvem er sur? af
Stina Wirsén, som er nævnt tidligere. Der
er flere små korte film i ”Hvem”-serien –
som omhandler de store følelser, der kan
være på spil i en lille krop.
Se fx også Hvem er væk?

Interesseret i gode APPs for børn?
Så nup folderen ”De bedste APPs for børn
– 0-6 år” på dit bibliotek – og tag omkring
e-Reolen.

e-Reolen.dk
biblioteks APP

Gratis via dit bibliotek, App Store og Google Play
I kan finde og låne e-bøger om giraffen
Kalle, Totte, Lotte, Teresia, Viggo Vaskebjørn, billedordbøger mf. en dag I ikke når
omkring biblioteket. E-bøgerne for de 0-3
årige gemmer sig lidt, tænker I finder dem.
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