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

Gode fælles læseoplevelser skaber læseglæde, og dit barn får et større ordforråd og lyst
til at lege med sproget.
Børnenes Bedste Bøger er udarbejdet af KøgeBibliotekerne, Køge Kommunes Skoleafdeling og Dagtilbudsafdelingen.
Bestil bøgerne på koegebib.dk, hvor du også
finder anbefalinger til både mindre og større
børn.

ALBERTE SYNGER MED DE SMÅ
illlustreret af: Bo Odgård Iversen

Fra 3 år

Syng med dine børn og børnebørn. Her er
150 danske børnesange både nye og gamle i
selskab med sjove illustrationer.

Læreplanstemaer
Kultur, æstetik og fællesskaber / Kommunikation og sprog

PING GÅR TUR MED HUNDEN

af: Rasmus Bregnhøi — illustreret af: Miwer

Fra 4 år

Peter, Ping og hunden Grog bor i et hus i
byen. Ping skal gå tur med hunden og finder
på en førsteklasses luftningsmetode. Heldigvis virker metoden også på hjemturen.

Læreplanstemaer
Natur, udeliv og science / Alsidig personlig
udvikling

NOVRA, ALFONS ÅBERG
af: Gunilla Bergström

Fra 4 år

En lille dreng, der bor alene med sin far, låner
faderens værktøjskasse og bygger en helikopter. Han flyver ud over junglen, og det allerbedste er, da far tager med på turen.

Læreplanstemaer
Alsidig personlig udvikling / Kommunikation og sprog / Natur,
udeliv og science

LASSE-LEIF – FRI LEG I SUPERMARKEDET
af: Mette Finderup — illustreret af: Annette Carlsen

Fra 3 år

Lasse-Leif og dukken Luske-Lise er med mor
i supermarkedet. Det er kedeligt, så de finder
på en masse sjove lege. Legen stopper først,
da en vagt kommer og skælder ud.

Læreplanstemaer
Social udvikling / Alsidig personlig udvikling

DEN DAG LEOPOLD BLEV BANGE
af: Dina Gellert

Fra 3 år

Leopold bliver bange, da han møder Keld-Orne og hans venner. De vil tæve Leopold. For
at forsvare sig smører Leopold sin bluse ind i
ildelugtende ost og sild. Men kan det skræmme Keld-Orne væk?

Læreplanstemaer
Social udvikling /
Kommunikation og
sprog / Alsidig personlig udvikling

MULDVARPEN, DER VILLE VIDE, HVEM DER
HAVDE LAVET LORT PÅ DENS HOVED

Fra 3 år

Den lille muldvarp får en masse forskellige dyr
til at demonstrere deres afføring for at kunne
gøre gengæld mod den skiderik, der har lavet
lort på dens hoved. Hvem mon det er?

Læreplanstemaer
Kommunikation og
sprog / Natur, udeliv
og science / Alsidig
personlig udvikling

af: Werner Holzwarth — illustreret af: Wolf Erlbruch

CARL

af: Ida Jessen — illustreret af: Hanne Bartholin

Fra 3 år

Endelig er det Carls tur til at besøge Farmor
alene. Den lille elefant har sådan glædet sig.
De skal lege, bage kager og hygge sig. Bare de
to, synes Carl. Ikke noget med at gamle hr.
Grås barnebarn også kan være med….

Læreplanstemaer
Social udvikling / Alsidig personlig udvikling

PIA LINDA OG MOR – DUKKEN

af: Andreas Bræstrup Kirstein — ill. af Rasmus Bregnhøi

Fra 3 år

Pia Linda glæder sig, for mor har lovet at købe
den dukke, Pia Linda har ønsket sig. Men mor
skal først ordne en masse voksenting. Da de
endelige kommer hen til butikken, er den
lukket.

Læreplanstemaer
Kultur, æstetik og
fællesskaber / Social
udvikling / Alsidig personlig udvikling

FINN HERMAN

af: Mats Letén — illustreret af: Hanne Bartholin

Fra 4 år

Den fine dame skal i byen med sin krokodille
Finn Herman. I byen lurer mange farer, men
damen passer godt på, så der ikke sker noget
med Finn Herman. Men hvad med dem, de
møder undervejs?

Læreplanstema
Social udvikling

MIS MED DE BLÅ ØJNE
af: Egon Mathiesen

Fra 3 år

Mis er anderledes og accepteres først af de
andre katte, da den finder landet med de
mange mus.

Læreplanstemaer
Social udvikling / Alsidig personlig udvikling

KENDER DU PIPPI LANGSTRØMPE?

af: Astrid Lindgren — illustreret af: Ingrid Nyman

Fra 3 år

Verdens stærkeste pige bor i sit helt eget hus
Villa Villakulla. Pippi er fuld af skøre og spændende påfund, når hun leger med Tommy og
Annika.

Læreplanstemaer
Social udvikling /
Kultur, æstetik og fællesskaber

IB SLUKKER BRANDMANDEN

af: Peter Nordahl — illustreret af: Rasmus Bregnhøi

Fra 3 år

Ib, den lille hvide hund, har opdaget noget
røg. Ib hjælper til, da der er gået ild i brandmandens bukser.

Læreplanstemaer
Social udvikling / Natur, udeliv og science
/ Alsidig personlig
udvikling

OG SÅ ER ER DET GODNAT!
GYLDENDALS STORE FORTÆLLEBOG

Herlig antologi med både nye og velkendte
historier, eventyr, rim, remser, sange og finurligheder. Bogen er fyldt med nye eventyrlige
tegninger af kendte danske illustratorer.

LILI FÅR BESØG

Fra 3 år
Læreplanstemaer
Kultur, æstetik og fællesskaber / Kommunikation og sprog

af: Kim Fupz Aakesen — illustreret af: Siri Melchior

Fra 2 år

Lili glæder sig til at lege med Molly. Men de
bliver vrede på hinanden, fordi de hele tiden
vil lege med den samme ting.

Læreplanstema
Social udvikling

HALFDANS ABC

af: Halfdan Rasmussen — illustreret af: Ib Spang Olsen

Fra 3 år

Sprudlende ABC-rim og remser.

Læreplanstemaer
Kommunikation og
sprog / Kultur, æstetik
og fællesskaber

DEN LILLE RØDE TROLD DRILLER SIN VEN
af: Dorte Karrebæk

Fra 3 år

Den lille, røde trold er i drillehumør, og det
går ud over hans ven, den gule snegl. Men
selv de bedst mente drillerier kan undertiden
være for meget af det gode.

Læreplanstema
Social udvikling

FREDE OG SELMA OG ET RET HØJT TRÆ
af: Trine Bundsgaard — ill. af: Charlotte Pardi

Fra 3 år

Frede keder sig i børnehaven og ved ikke helt,
hvad han vil. Så kommer den nye pige Selma
og vil snakke. Frede viser hende legepladsen
og skoven, hvor man kan løbe stærkt, fare
vild, og klatre højt op i træet – sammen

Læreplanstemaer
Alsidig personlig
udvikling / Social
udvikling

LILLE FRØ

af: Jakob Martin Strid

Fra 4 år

Dette er historien om Lille Frø, som faldt ned
fra stjernerne og lavede en masse ulykker. Det
er historien om, hvordan han stak af hjemmefra og rejste over de øde sletter. Og historien
om, hvordan det hele alligevel endte godt.

Læreplanstemaer
Alsidig personlig
udvikling / Social
udvikling

HJEMME HOS MOR FÅR JEG ALTID SUSHI
af: Anne Sofie Hammer — illustreret af: Sira Stampe

Fra 4 år

Magda er delebarn. En uge hos far, og så uge Læreplanstemaer
hos mor. Magda opdager forskellene og får på Alsidig personlig
charmerende vis det bedste ud af situationen. udvikling / Social
udvikling

MÅSKE

af: Chris Haughton

Fra 3 år

Gør du altid, hvad dine forældre siger? Tre
små, lækkersultne aber vover pelsen og kravler ned til mangotræet, selvom deres mor har
advaret dem om tigrene, der ligger på lur. Går
det mon godt? Vær med til at lede efter tigre.

Læreplanstemaer
Alsidig personlig
udvikling / Social
udvikling

ZOO – HVIS RUMPE ER DET?
af: Christa Pöppelmann

Fra 4 år

Gæt hvilket dyr, der har bagdelen på billedet
- og læs om dyret bagefter. Det er sjovt for
både børn og voksne at quizze, og når det så
er om rumper, kan det være rigtig sjovt.

Læreplanstema
Natur, udeliv og
science

FIMS – FINDER EN KÆP
af: Thomas Hjorthaab

Fra 2 år

Fims finder en mærkelig kæp, som er god at
lege med. Men nogen hulker i skoven. Har det
noget med kæppen at gøre? Hjælp Fims og
hans sjove små venner med at redde træet
med den knækkede næse.

Læreplanstemaer
Alsidig social udvikling / Natur, udeliv og
science

CIRKEL

af: Mac Barnett

Fra 3 år

Cirkel, Trekant og Firkant leger gemmeleg.
Cirkel har den regel, at man ikke må gemme sig bag vandfaldet. Men Trekant gør det
alligevel. Tør Cirkel at gå ind og finde Trekant i
mørket bag vandfaldet?

Læreplanstemaer
Social udvikling /
Krop, sanser og bevægelse

HVEM GEMMER SIG BAG DØREN?
af: Céline Claire

Fra 2 år

Skøn og skæg billedbog, hvor man kigger om
Læreplanstema
bag døre og bliver overrasket. Hvem gemmer Kommunikation og
sig? Når du bladrer videre, får du svaret på,
sprog
hvem der fx er bag den frygtelige, den iskolde
og den ssssnorkende dør.

