Ord og tal
Far Søhest på eftersøgning

Tæl med Mimbo Jimbo

af Anita Bijsterbosch
Gå på opdagelse med Far Søhest, som
leder efter en af sine 10 søhesteunger. Den
er blevet væk lige inden sengetid. Mens der
ledes, kan der tælles til 10. - Sød tællebog
med flapper, der gemmer på sjove overraskelser og indbyder til dialog.
2-3 år

af Jakob Martin Strid
Sammen med den lille blå elefant Mimbo
Jimbo lærer vi tallene at kende. På hver
side øges talmængden, så man starter med
at tælle 1 blå Mimbo Jimbo, 2 høje giraffer
osv.
1-3 år

Min pegebog – tal
af Irene Mohr
Lær om tallene 1-12. På hvert opslag er
der det samme antal figurer som tallet, man
sammen kan tælle til. - Lille handy format,
der ligger godt i barnets hånd.
1-3 år

Pirater i havsnød
af Sten Platz
”10 pirater må ta’ deres tørn, men livet på
havet er ikke for børn. Tæl med piraterne,
så får du svar, hvorfor de én for én falder
fra. Aldrig har man set magen til før. Prøv og
læs med - hvis ellers du tør!”
Tællebog på vers og rim om 10 pirater, der
skal på sørøvertogt. Men de lever et farligt
liv og falder fra én for én.
3 år

Populære serier

Tæl og find med familien Mus
af Juliëtte S. Rosenkamp
Kom med på besøg hos Lille Mus og
hendes familie, hvor der sker en masse - og
hver gang indgår tallet ti. Far Mus stryger,
laver mad og køber ind. Imens går Mor Mus
ud med skraldeposen. Engang imellem er
der også noget Lille Mus kan gøre.
2-3 år

Mange serier handler om livet i almindelighed. Se et lille udvalg her

Jeppe bøgerne

Lili bøgerne

af Barbro Lindgren
Følg Jeppe, når han kører med sin legetøjsbil, leger med sin bamse, har mistet sin sut
og meget mere. Alle børn kan identificere
sig med Jeppes gøren og laden.
I alt findes der 9 bøger om Jeppe.
Fra 2 år

af Kim Fupz Aakeson
Lili får sjove og frække ideer, og hun vender
tit hverdagen på hovedet. Hun har altid følgeskab af sin hund, hvad enten hun tegner,
laver mad eller holder fest. - Der findes 11
bøger i serien om Lili.
Fra 2 år

Kaj bøgerne
af Mats Letén
Historierne om Kaj bliver fortalt med ganske
få ord og enkle tegninger. Vi følger Kajs
liv, som på mange måder ligner andre små
børns. Genkendeligheden vil skabe stor
glæde.
Fra 2 år

Farver

Vi bruger farver til at beskrive og sanse vores omgivelser.
En hel ny verden åbner sig for barnet, når det lærer om farver

Lili kender alle farver

Mille og Mulle finder farver

af Kim Fupz Aakeson
Lili kender alle farver, og så elsker hun at
male med dem. I sin glæde maler hun hundens hale gul og ørerne blå. Men hvad siger
mor og far? Fin lille bog om glæden ved at
male og blande alle farverne.
2-3 år

af Pauline Oud
En sød fortælling om at lege sammen og
finde farver. Kaninen Mille og musen Mulle
tager deres røde støvler på og hopper
i vandpytterne. I sandkassen bruger de
deres grønne skovle. De får også begge to
en gul ballon. Hjælp dem med at finde alle
farverne.
2-3 år

Rosalie – farver
af Brigitte Minne
Lær farverne at kende sammen med anden
Rosalie. Kan du gætte, hvilken farve hendes tøj har? Mon du har gættet rigtigt? Når
barnet løfter flappen på højre side, kan det
ses om, der gættes rigtigt.
1-2 år

Små børn - store følelser
Du må ikke slå, Anna!
af Kathleen Amant
Når Anna bliver sur, slår hun nogle gange.
Det vil hendes mor ikke have, så Anna skal
lære at sætte ord på sin vrede i stedet for
at rive i hår eller slå de andre. Men hvordan
lærer man at takle sin vrede?
2-3 år

Er du ked af det, Sniff?
af Riina Kaarla
Det er ikke rart at føle sig overset. Sniff er
ked af det, fordi alle er optaget af noget andet, og ingen vil have de dejlige røde æbler,
han har i sin kurv. En bog med de kendte
figurer fra Mumitroldene.
2-3 år

Hvem fjoller og griner?
af Tove Krebs Lange
”Hvem råber Øv! og skriger
Det gør en hidsig tiger.”
Lær om følelser og hvordan de ser ud. Her
er det dyr, som viser følelser, for eksempel
at være glad, flov og misundelig. Gæt og
snak med. Teksten er rim, og det er nemt at
finde svarene i de sjove rim.
2-4 år

Lille – stor
af Malene Fenger-Grøndahl
Hvert opslag er både en situation, hvor et
barn føler sig lille, og en situation, hvor det
samme barn føler sig stor. Man kan føle sig
lille, når snørebåndene driller, men stor, når
man kan løfte storebror.
3 år

Oskar og Stine bliver uvenner
af Åsa Mendel-Hartvig
Det er ikke rart at blive uvenner. Oskar er på
besøg hos Stine, der har fået nye farver. De
hygger sig med at tegne, lige indtil de begge
vil bruge den samme farve til at male en
traktor rød. Under skænderiet rives Stines
tegning med den røde traktor midt over. Sød
historie om hvordan man kan blive gode
venner igen.
2-3 år

Hverdag

Hverdagen er fyldt med ting og behøver ikke at være kedelig

Den store snikke snakke bog

Stil dig i kø

af Ina Victoria Schou Haller
Hverdagsbilleder man kan snakke om. Følg
Ronja og Pelle på en almindelig hverdag,
hvor de står op, spiser morgenmad, kommer i daginstitution og ender dagen ude på
landet, hvor de skal sove hos mormor og
morfar. Bogen har forslag til lege og emner
at snakke med barnet om.
2-3 år

af Kristin Roskifte
At stå i kø behøver ikke at være kedeligt. Se
hvad der sker i den lange kø, hvor mange
står og venter. Bogen selv er en lang kø.
Når du åbner bogen, stiller du dig bagest
i køen, og hver gang du bladrer, får du at
vide, hvad der sker længere fremme i køen.
3 år

Mig og mit hus
af Lisbet Slegers
En dreng bor i et hus med helt almindelige
ting: lamper, potteplanter og møbler. Støvsugeren og fjernsynet larmer, og nogle ting
er drengens eget legetøj. Her er masser af
genkendelige ting fra barnets hverdag.
1-3 år

Lege og fantasi

Leg er sjovt og fyldt med fantastiske oplevelser

Olivia og Anton

Viola og papkassen

af Katerina Janouch
Kom med når Olivia og Anton leger. I haven
bygger de huler og kravler i træer. Ved vandet bader og fisker de. Man kan let leve sig
ind i Olivias og Antons hyggelige lege.
2-3 år

af Gunvor Bjerre
Tomme papkasser er det bedste! Sådan
én har Viola fået. Den kan bruges som bil,
flyvemaskine, tromme og som et godt gemmested, når mor og Viola leger gemmeleg.
2-3 år

Tirsdagspiraterne
En helt hvid bog
af Silvia Borando
Hvad sker der mon i en helt hvid bog? Om
en dreng, der maler de helt hvide sider i bogen. I malingen er der forskellige dyr. Men
hvad mon der sker, når de slipper løs?
Poetisk bog uden ord.
1-3 år

af Daniel Edelfeldt
Om tirsdagen må børnene tage deres eget
legetøj med i vuggestuen. Vera tager sine
legetøjspirater med. Men de vil ikke opføre
sig ordenligt, for de vil ikke sidde pænt ved
bordet og gider ikke høre pædagogen læse
en kedelig bog. Men så går Vera udenfor for
at lege skattejagt…
Fra 3 år

Dyr

Sang og rim
52 sange

Lille Ole og bjørnene

Alle mine dejlige dyr

af Tine Weppler
Oles nye autobil, Se min kjole, En elefant
kom marcherende … og alle de andre
kendte børnesange. I alt 52 sange – en
til hver uge i året. Sangene er inddelt i 4
afsnit, og sværhedsgraden er stigende.
Her er gentagelsessange, sange med
dyrelyde, fagtesange, sange med vrøvlevers, remser og tællesange.
1-3 år

af Lisbet Stevens
Bogen er bygget over den gamle børnesang ” Mors lille Ole”. Ole møder en
bjørneunge i skoven og fodrer den med
blåbær. God til en hyggelig oplæsningsstund, men den kan også synges og suppleres med fagter.
2-3 år

af Fanny Bruun
Her er de flotteste, vildeste og mest nuttede
dyr - lige fra kattekillingen til den store løve.
Der er masser at snakke om.
1-3 år

I zolololologisk have
af Benny E. Andersen
Gæt et dyr. En tur i zoo giver anledning
til at synge sig fra dyr til dyr og gætte
med på, hvilke dyr sangen handler om.
Det kunne være en zebra, en elefant
eller måske en isbjørn?
3 år

Zebrazymfoni
af Janne Aagaard
Når Zebra spiller klarinet
er tonen fin og ren
men en duet er ikke let
når man er bare ÉN.
En zebra spiller klarinet alene. Men der er
9 andre dyr, der gerne vil spille sammen
med ham. Med hver deres instrument laver
de en zebrazymfoni, der kan høres på den
medfølgende cd. Lær om musik og tal på
samme tid i denne billedbog, der er skrevet
på rim.
3 år

Danske dyr
Pap-bog med naturfotos af 16 dyr. Der er
både vilde dyr og bondegårdsdyr: egern,
pindsvin, grævling, ugle, hjort, ko, lam, hest,
kat, rådyr og mange flere.
1-3 år

Den store Lotte søg- og findebog
af Alexander Steffensmeier
Om koen Lotte og de andre dyr på bondegården. Man kan finde ting og mærkelige
hændelser og også se, hvad koen Lotte går
rundt og laver.
1-3 år

Biler og mægtige maskiner
Jeg elsker min røde bil

Store & stærke traktorer

af Doris Rübel
”Pas på, nu bakker lastbilen: Bib, bib, bib …”
Emil er glad for alle sine biler, men allermest
den røde gå-bil. Emil passer godt på sin bil,
så den bliver vasket, fikset på værksted og
holder i garage om natten.
2-3 år

Seje traktorer i forskellige farver og størrelser. Snak med barnet om hver traktor.
Hvilken traktor har sin egen skovl? Hvorfor
har kæmpetraktoren otte hjul? Og hvilken
farve har traktoren?
1-3 år

Se lige bilerne!
af Yayo Kawamura
Se bilerne i trafikken, på byggepladsen og
under udrykning. Sidst i bogen kan man se,
om man kan huske de forskellige biler og
deres lyde.
2-3 år

Apps

En god historie
For klam til et kram?

Grumbak

LumiKids Park

af Jeanne Willis
Sød og sjov historie om Blob, der gerne vil
have et kram af sin sneglemor. Han spørger
sine venner, de forskellige dyr, om hvad
han skal gøre for at få et kram. Men kan en
snegl overhovedet give et kram?
2-3 år

af Adam Stower
Oliver og hans ven Trold har en café for
trolde og monstre. En dag forsvinder lillesøster Molly, og de må ud i skoven og finde
hende.
3 år

af Lumos Labs.
(Gratis/betaling. App Store og Google Play)

Får søger sko

af Linda Pelenius
Tilde er ikke glad for, at der komme gæster
til hendes fødselsdag. Men mor og far
dækker bord og køber en kage hos bager
Larsen. Men på selve dagen gemmer Tilde
sig sammen med farmor, og de holder deres
egen fest.
2-3 år

af Eef Rombaut
Får går ikke med sko. Han savner dem ikke
og har ikke brug for dem. Det kan hverken
And, Kat, Høne eller Tusindben forstå. De
har alle et par yndlingssko og gode grunde
til at have dem på. Så Får vil også have
sko. Men hvordan får Får sko?
2-3 år

Tildes fest

Hjælp små væsener med 3 forskellige
udfordringer. Barnet skal sortere, øje-hånd
koordinere og koncentrere sig om 2 ting på
samme tid. Appen er sød og nem at komme
i gang med. 1-3 år

Pegebog til børn
af Tailmind. (Gratis. App Store)
Pegebogs-app, hvor barnet kan udvikle sit
kendskab til ord og udvikle sit sprog. Her er
75 ord og genstande, som barnet kan trykke
på, hvorefter genstandens/dyrenes lyd
afspilles. 1-3 år

Puslespil for børn
af The Barn Of Kinder Kids AB.
(Gratis. App Store)

Film
Dyrevennerne (dvd+filmstriben.dk)
Tre små film om livets store emner. De har det overordnede emne, at hovedpersonen prøver at
finde sin egen vej i livet. Følg en fugleunge, et får og en ugle i disse tre poetiske film.
Masha og bjørnen - på glatis (dvd)
Animerede små film, der er baseret på et russisk folkesagn og handler om den energiske pige
Masha, der konstant finder på spilopper. Masha bor på landet og elsker dyr, men tit kommer
hun i problemer. Heldigvis har hun en trofast ven, en pensioneret cirkusbjørn, som altid kommer til hjælp.

Her er 34 forskellige puslespil med dyr, biller
og robotter at vælge imellem. Barnet lærer
om former og får en introduktion til, hvordan
man navigerer rundt på en iPad. Når et spil
er færdigt, ser barnet en sjov animation og
hører en jublende lyd. 1-3 år

Sanglege - Fagtesange til Børn
af FAOX I/S. (Gratis/betaling. App Store og
Google Play)
App med videoer med kendte danske børnesange med fagter. Undertekst kan slås til,
så de voksne også kan synge med. 1-3 år

Minisekterne - kampen om myrernes dal (dvd+blu-ray+filmstriben.dk)
En dag møder en mariehøne en rigtig irriterende flue, der lokker den væk fra familien. Nu må
mariehønen klare sig selv helt alene i verden. Heldigvis møder den nogle sorte myrer. Filmen
er optaget i forskellige naturparker i Frankrig, og dyrene er efterfølgende animeret og sat ind i
omgivelserne.
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