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af: Drew Daywalt — illustreret af: Oliver Jeffers

Viktors ti farvekridt er forsvundet. Kan du 
finde dem og tælle dem undervejs? Med hu-
mor, fantasi og charme kan børnene lære om 
både tal og farver. Hvilke farver bruger man til 
hvilke ting?

FARVERNES BOG OM TAL

af: Hanne Bartholin 

Find nisserne, der gemmer sig bag ting fra 
julen, fx kalenderlys, julehjerte, kagemand og 
kone, julegaver, risengrød og juletræ. En dejlig 
julebog uden ord til de allermindste.

af: Sofie Buhl

En fin fotobog om dyrene på bondegården. 
Med korte tekster og spørgsmål om de enkel-
te dyr og deres kendetegn

af: Lene Fauerby — illustrationer af: Mette-Kirstine Bak

Da Mette skal sove, er det far, der hjælper 
hende. Og det er sørme også far, der falder 
først i søvn.

MIN LILLE JULEBOG

BONDEGÅRDEN

af: Lisbet Stevens & Dorte Nyrop

Billedbog med fagtesange, der er børnesange 
der synges, mens man bevæger fingre, arme, 
ben eller hele kroppen. 

FAGTESANGE FOR DE YNGSTE

Fra 2 år

Læreplanstema
Social udvikling

METTE SKAL SOVE

Fra 2 år

Læreplanstemaer
Natur, udeliv og scien-
ce / Kommunikation 
og sprog

Fra 2 år

Læreplanstemaer
Natur, udeliv og scien-
ce / Kommunikation 
og sprog

Fra 1 år

Læreplanstemaer
Kultur, æstetik og 
fællesskab / Kommu-
nikation og sprog

Fra 1 år

Læreplanstemaer
Kultur, æstetik og fæl-
lesskab / Krop, sanser 
og bevægelse

Her finder du masser af gode børnebøger – 
både klassikere og nye bøger med skægge og 
vilde billeder og tekst.

Gode fælles læseoplevelser skaber læseglæ-
de, og dit barn får et større ordforråd og lyst 
til at lege med sproget.

Børnenes bedste bøger er udarbejdet af Køge-
Bibliotekerne, Køge Kommunes Skoleafdeling 
og Dagtilbudsafdelingen.

Bestil bøgerne på koegebib.dk, hvor du også 
finder anbefalinger til større børn.



af: Hanne Hastrup

Cirkeline vågner en dejlig solskinsmorgen. 
Hele dagen leger hun og Frederik gemmeleg 
og plukker blomster.

af: Ryan T. Higgins

Boris er gnaven, ugæstfri og utålmodig, men 
altså også ret nuttet! Hans festglade, ubudne 
gæster er vilde og sjove, og de sætter gang i 
stemningen med konfetti, sang og dans. Se 
om du kan tælle alle dyrene. Det er ret sjovt!

af: Ida Jessen — illustreret af: Lea Léten

Sille og hendes storesøster, Ester, leger gem-
meleg. Først gemmer Ester sig, og da far har 
fundet hende, gemmer Sille sig. Men hvornår 
kommer far og finder hende?

1 GNAVEN BORIS

SILLE ER BORTE

GODMORGEN CIRKELINE

af: Sabine Lemire

En fantastisk flot ordløs billedbog fyldt 
med farvefotos af alverdens motiver. Her er 
inspiration til mange gode samtaler med de 
allermindste.

af: Mats Letén

Kaj får en bog af mor, som hun læser for ham. 
Men Kaj kan også læse den for dukke Lise.

SE, PEG, TAL OM BILLEDER TIL DE MINDSTE

KAJ LÆSER BOG

Fra 2 år

Læreplanstemaer
Social udvikling / 
Kommunikation og 
sprog / Natur, udeliv 
og science

Fra 2 år

Læreplanstemaer
Natur, udeliv og scien-
ce / Kommunikation 
og sprog

Fra 1 år

Læreplanstemaer
Alsidig personlig 
udvikling / Social 
udvikling

Fra 1 år

Læreplanstema
Kommunikation og 
sprog

Fra 2 år

Læreplanstemaer
Kultur, æstetik og fæl-
lesskaber / Kommuni-
kation og sprog

af: Mervi Lindman

Hop, kild og klap kage med drengen Buller i 
denne billedbog med 14 enkle, nye og gamle 
rim og remser. Der er gode forslag til fagter 
og hoppe- og kildelege til gamle remser og 
sange, som mange kender.

BULLER - RIM OG REMSER
Fra 1 år

Læreplanstemaer
Kultur, æstetik og fæl-
lesskaber / Kommuni-
kation og sprog



af: Stina Wirsén 

Nalle bygger et tårn af klodser. Katten vil ger-
ne være med, men det må han ikke. Katten og 
Nalle bliver uvenner, slår hinanden og begyn-
der at græde begge to.

af: Barbro Lindgren — illustreret af: Eva Eriksson

Billedbog med enkel tekst. Lisa og Jeppe 
kommer op at slås om en rød bil. Men pro-
blemerne løses, da mor kommer med en grøn 
bil.

af: Susanne Strasser

Op ad bakke, ned ad bakke - ræven kører 
stærkt i sin bil, han opdager slet ikke, at der 
er mange dyr, der er hoppet på bilen. Men da 
barnet hopper på, bliver det for tungt. Hvad 
gør ræven nu?

af: Jakob Martin Strid

Elefanten Mimbo Jimbo bygger en helikopter 
og inviterer vennen, flodhesten Mumbo Jumbo, 
med på en flyvetur hen over junglen. De møder 
frække aber, redder en tigerunge og slutter 
den eventyrlige dag af med kakao og bananer.

illustreret af: Lea Letén

En dejlig sangbog for de yngste. Her er kendte 
sange, som hele familien kan synge med på.

af: Thorstein Thomsen — illustreret af: Lea Léten

Åh nej, siger mor, da Holger får mad under 
blusen, yoghurt i håret, tis i skoene og får 
overmalet sig med læbestift. Der er kun én 
ting at gøre!

SUR, SUR, SUR, LILLE BI OMKRING
– OG ANDRE BØRNESANGE

RÆV KØRER BIL

MIMBO JIMBO

JEPPES BIL

ÅH NEJ, HOLGER

HVEM ER SUR?

Fra 2 år

Læreplanstemaer
Kommunikation og 
sprog / Social udvik-
ling / Alsidig personlig 
udvikling

Fra 2 år

Læreplanstemaer
Natur, udeliv og scien-
ce / Social udvikling /
Alsidig personlig ud-
vikling

Fra 1 år

Læreplanstemaer
Kultur, æstetik og 
fællesskab / Kommu-
nikation og sprog

Fra 2 år

Læreplanstemaer
Natur, udeliv og scien-
ce / Social udvikling

Fra 1 år

Læreplanstemaer
Social udvikling / Alsi-
dig personlig udvikling

Fra 2 år

Læreplanstemaer
Alsidig personlig 
udvikling / Social 
udvikling


