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Børnenes Bedste Bøger

Formål
At videreudvikle børns sproglige, sociale og kulturelle
kompetencer via et møde med børnebøger, så de ved
skolestarten møder med større sproglig, social og kulturel forforståelse, hvilket ruster børnene bedre til skolestarten.
At pædagogerne opkvalificeres fagligt i forhold til sproglig
læring via debat i institutionerne om vurdering af kvalitet
i bøger og om værdien af oplæsning.
At pædagogerne styrker deres bevidsthed om, at litteraturen har en egenværdi i barnets udvikling og fremme af
identifikation.
Mål
•
At børn, ved at møde bøger af høj kvalitet, oplever
læseglæde og lyst til at høre gode historier.
•
At børnenes ordforråd og lyst til at lege med sproget
øges ved at møde Børnenes Bedste Bøger.
Succeskriterier
•
At børn kender bøgerne fra Børnenes Bedste Bøger.
•
At der arbejdes med samtlige bøger i alle institutioner.
•
At forældrene får kendskab til bøgerne og til oplæsningens betydning.
•
At forældrene opsøger bibliotekerne sammen med
deres børn.
•
At børnene får lyst til at få læst højt og til at bruge
bøgerne.
Hvorfor
•
Gennem bøger møder børnene et nuanceret sprog
med gode muligheder for sprogtilegnelse og viden.
•
Gennem mødet med bøger kan der opbygges et
fælles fundament, så alle børn får lige muligheder.
•
Bøger har en stor betydning for børns sproglige, personlige og kulturelle udvikling.
•
Ikke alle børn møder med den samme bagage af
billedbøger og fortællinger ved skolestarten. Herved
stilles de forskelligt i forhold til at skulle arbejde
med litteratur og læseindlæring.
•
Gode bøger giver gode forudsætninger for at opfatte
ironi og humor, og børnene får lettere ved at ”læse
mellem linjerne”.
Billedbogens funktion for børn
•
Den kan give barnet en æstetisk oplevelse gennem
tekst og billeder og dermed tale til dets sanser.
•
Den kan give børnene forståelse for billeders opbygning og sammensætninger.
•
Den kan være et middel til barnets sprogindlæringsproces. Børnene møder kendte ord i nye sammenstillinger. Nye ord visualiseres og forankres begrebsmæssigt.
•
Barnet møder de samme ord mange gange, de leger
med sproget.
•
Barnet møder ord med dobbeltbetydning, hvilket er
væsentligt for børn at lære.
•
Barnet møder en tydelig fortælleform bestående af
en indledning – handling – afslutning. Tilegnelse af
”fortællingens skelet” er en betydningsfuld sproglig
og litterær kompetence.
•
Den kan spille en rolle i barnets socialisering ved at
præsentere det for visse normer og for dets egen
rolle og position i den sociale orden, det skal eksistere i.

Billedbøgerne er valgt ud fra følgende kriterier
•
Der skal være en god historie i hver bog. Bøgerne skal
have et budskab og gerne være en fortælling, som
indeholder flere lag, så den har noget at tilbyde både
barnet og den voksne oplæser.
•
Bøgerne skal give indblik i forskellige kulturelle forhold.
•
Samspillet mellem billede og tekst skal fungere. Hvad fortæller billedet, hvad fortæller teksten,
hvordan afløser de hinanden, og hvordan udvider de
hinanden?
•
Sproget skal være brugt bevidst (f.eks. stramt, poetisk, vrøvl, humor, dobbelttydigt sprog, leg med
sproget).
•
Billedbøgerne skal passe til alderen i såvel indhold
som sprogligt og billedligt udtryk, så en vis form for
adaption er nødvendig.
•
Bøgerne skal kunne skaffes. Enten i handelen eller
på bibliotekerne.
Hvordan
Hensigten er at alle 0-6 års institutioner i kommunen
skal arbejde med de pædagogiske læreplanstemaer. der
indeholder følgende seks temaer:
— Alsidig personlig udvikling
— Social udvikling
— Kommunikation og sprog
— Krop, sanser og bevægelse
— Kultur, æstetik og fællesskab
— Natur, udeliv og science
Arbejdet med Børnenes Bedste Bøger kan kobles
sammen med disse seks temaer. Derfor har vi tildelt bøgerne de relevante temaer.
I listen er der 58 bøger i alt. Hvis man læser 1 bog om
måneden i 10 måneder, kan alle børn nå de 58 bøger,
inden de starter i skolen.
Mange af bøgerne læses i forvejen i institutionerne.
Institutionen afgør selv, hvordan de vil arbejde med at
børnene møder bøgerne fra listen.
Flere af bøgerne kan læses eller lyttes på ereolengo.dk
Der afholdes kurser for pædagogerne i bøgernes betydning for børns sproglige, sociale og kulturelle kompetencer. På kurserne vil en del af bøgerne blive gennemgået.
Børnenes bedste bøger skal videregives til skolerne og
sfo’erne, der hermed kan tage udgangspunkt i det fundament, børnene møder med.

KøgeBibliotekerne, efteråret 2021
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MIN LILLE JULEBOG

BONDEGÅRDEN

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.

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

Fra 1 år

Fra 2 år

af: Hanne Bartholin

Læreplanstemaer
— Kultur, æstetik og fællesskab
— Kommunikation og sprog

af: Sofie Buhl

Læreplanstemaer
— Natur, udeliv og science
— Kommunikation og sprog

FARVERNES BOG OM TAL

FAGTESANGE FOR DE YNGSTE

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

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

Fra 2 år

Fra 1 år

af: Drew Daywalt — illustreret af: Oliver Jeffers

Læreplanstemaer
— Natur, udeliv og science
— Kommunikation og sprog

af: Lisbet Stevens & Dorte Nyrop

Læreplanstemaer
— Kultur, æstetik og fællesskab
— Krop, sanser og bevægelse
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MIMBO JIMBO

GODMORGEN CIRKELINE

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.

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

Fra 2 år

Fra 2 år

af: Jakob Martin Strid

Læreplanstemaer
— Natur, udeliv og science
— Social udvikling

af: Hanne Hastrup

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

1 GNAVEN BORIS

SILLE ER BORTE

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!

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

af: Ryan T. Higgins

Fra 2 år

Læreplanstemaer
— Natur, udeliv og science
— Kommunikation og sprog

af: Ida Jessen — illustreret af: Lea Léten

Fra 1 år

Læreplanstemaer
— Alsidig personlig udvikling
— Social udvikling
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ÅH NEJ, HOLGER

KAJ LÆSER BOG

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...

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

af: Thorstein Thomsen — illustreret af: Lea Léten

Fra 1 år

Læreplanstemaer
— Social udvikling
— Alsidig personlig udvikling

af: Mats Letén

Fra 2 år

Læreplanstemaer
— Kultur, æstetik og fællesskaber
— Kommunikation og sprog

BULLER - RIM OG REMSER

JEPPES BIL

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.

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

af: Mervi Lindman

Fra 1 år

Læreplanstemaer
— Kultur, æstetik og fællesskaber
— Kommunikation og sprog

af: Barbro Lindgren — illustreret af: Eva Eriksson

Fra 2 år

Læreplanstemaer
— Kommunikation og sprog
— Social udvikling
— Alsidig personlig udvikling
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METTE SKAL SOVE

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

RÆV KØRER BIL
af: Susanne Strasser

Da Mette skal sove, er det far der hjælper hende. Og det
er sørme også far, der falder først i søvn.
Fra 2 år

Læreplanstema
— Social udvikling

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?

Fra 2 år

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

SE, PEG, TAL
OM BILLEDER
TIL DE MINDSTE
af: Sabine Lemire

En fantastisk flot ordløs billedbog fyldt med farvefotos
af alverdens motiver. Her er inspiration til mange gode
samtaler med de allermindste.
Fra 1 år

SUR, SUR, SUR, LILLE BI OMKRING
– OG ANDRE BØRNESANGE
illustreret af: Lea Letén

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

Fra 1 år

Læreplanstemaer
— Kultur, æstetik og fællesskab
— Kommunikation og sprog

Læreplanstema
— Kommunikation og sprog

HVEM ER SUR?
af: Stina Wirsén

Nalle bygger et tårn af klodser. Katten vil gerne være
med, men det må han ikke. Katten og Nalle bliver uvenner, slår hinanden og begynder at græde begge to.
Fra 2 år

Læreplanstemaer
— Alsidig personlig udvikling
— Social udvikling
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ALBERTE SYNGER MED DE SMÅ

NOVRA, ALFONS ÅBERG

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

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.

Fra 3 år

Fra 4 år

illlustreret af: Bo Odgård Iversen

Læreplanstemaer
— Kultur, æstetik og fællesskaber
— Kommunikation og sprog

PING GÅR TUR MED HUNDEN
af: Rasmus Bregnhøi — illustreret af: Miwer

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.

Fra 4 år

Læreplanstemaer
— Natur, udeliv og science
— Alsidig personlig udvikling

af: Gunilla Bergström

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

LASSE-LEIF
– FRI LEG I SUPERMARKEDET

af: Mette Finderup — illustreret af: Annette Carlsen
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.
Fra 3 år

Læreplanstemaer
— Social udvikling
— Alsidig personlig udvikling
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DEN DAG LEOPOLD BLEV BANGE
af: Dina Gellert

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?

Fra 3 år

Læreplanstemaer
— Social udvikling
— Kommunikation og sprog
— Alsidig personlig udvikling

CARL

af: Ida Jessen — illustreret af: Hanne Bartholin
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….

Fra 3 år

Læreplanstemaer
— Social udvikling
— Alsidig personlig udvikling

MULDVARPEN, DER VILLE VIDE,
HVEM DER HAVDE LAVET LORT PÅ
DENS HOVED
af: Werner Holzwarth — illustreret af: Wolf Erlbruch

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?
Fra 3 år

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

PIA LINDA OG MOR – DUKKEN

af: Andreas Bræstrup Kirstein — illustreret af: Rasmus
Bregnhøi
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.
Fra 3 år

Læreplanstemaer
— Kultur, æstetik og fællesskaber
— Social udvikling
— Alsidig personlig udvikling
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FINN HERMAN

KENDER DU PIPPI LANGSTRØMPE?

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?

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.

Fra 4 år

Fra 3 år

af: Mats Letén — illustreret af: Hanne Bartholin

Læreplanstema
— Social udvikling

af: Astrid Lindgren — illustreret af: Ingrid Nyman

Læreplanstemaer
— Social udvikling
— Kultur, æstetik og fællesskaber

MIS MED DE BLÅ ØJNE

IB SLUKKER BRANDMANDEN

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

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

af: Egon Mathiesen

Fra 3 år

Læreplanstemaer
— Social udvikling
— Alsidig personlig udvikling

af: Peter Nordahl — illustreret af: Rasmus Bregnhøi

Fra 3 år

Læreplanstemaer
— Social udvikling
— Natur, udeliv og science
— Alsidig personlig udvikling
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OG SÅ ER ER DET GODNAT!
GYLDENDALS STORE FORTÆLLEBOG
Herlig bog med nye og velkendte historier, eventyr, rim,
remser, sange og finurligheder. Bogen er fyldt med nye
eventyrlige tegninger af kendte danske illustratorer.

Fra 3 år

Læreplanstemaer
— Kultur, æstetik og fællesskaber
— Kommunikation og sprog

LILI FÅR BESØG

af: Kim Fupz Aakesen — illustreret af Siri Melchior
Lili glæder sig til at lege med Molly. Men de bliver vrede
på hinanden, fordi de hele tiden vil lege med den samme
ting.

Fra 2 år

Læreplanstema
— Social udvikling

HALFDANS ABC

af: Halfdan Rasmussen — illustreret af Ib Spang Olsen
Sprudlende ABC-rim og remser.

Fra 3 år

Læreplanstemaer
— Kommunikation og sprog
— Kultur, æstetik og fællesskaber

DEN LILLE RØDE TROLD
DRILLER SIN VEN
af: Dorte Karrebæk

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.
Fra 3 år

Læreplanstema
— Social udvikling
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FREDE OG SELMA
OG ET RET HØJT TRÆ

HJEMME HOS MOR
FÅR JEG ALTID SUSHI

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.

Magda er delebarn. En uge hos far, og så en uge hos mor.
Magda opdager forskellene og får på charmerende vis det
bedste ud af situationen.

af: Trine Bundsgaard — illustreret af: Charlotte Pardi

Fra 3 år

Læreplanstemaer
— Alsidig personlig udvikling
— Social udvikling

af: Anne Sofie Hammer — illustreret af Sira Stampe

Fra 4 år

Læreplanstemaer
— Alsidig personlig udvikling
— Social udvikling

LILLE FRØ

ZOO – HVIS RUMPE ER DET?

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 det er historien om, hvem der fandt ham og
hvordan det hele alligevel endte godt.

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.

af: Jakob Martin Strid

Fra 4 år

Læreplanstemaer
— Alsidig personlig udvikling
— Social udvikling

af: Christa Pöppelmann

Fra 4 år

Læreplanstema
— Natur, udeliv og science
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MÅSKE

FIMS – FINDER EN KÆP

Gør du altid, hvad dine forældre siger? Tre små, lækkersultne aber vover pelsen og kravler fra trætoppen 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.

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.

Fra 3 år

Fra 2 år

af: Chris Haughton

af: Thomas Hjorthaab

Læreplanstemaer
— Alsidig personlig udvikling
— Social udvikling

Læreplanstemaer
— Alsidig social udvikling
— Natur, udeliv og science

HVEM GEMMER SIG BAG DØREN?

CIRKEL

Skøn og skæg billedbog, hvor man kigger om bag døre og
bliver overrasket.
Hvem gemmer sig bag de forskellige døre? Når du bladrer
videre, får du svaret på, hvem der fx er bag den frygtelige,
den iskolde og den ssssnorkende dør.
Hvad gemmer sig bag dørene hjemme hos jer?

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?

af: Céline Claire

Fra 2 år

Læreplanstema
— Kommunikation og sprog

af: Mac Barnett

Fra 3 år

Læreplanstemaer
— Social udvikling
— Krop, sanser og bevægelse
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H.C. ANDERSENS KLODS-HANS

DEN MAGISKE KALABAS

Her er fest og farver i det omskrevne eventyr om KlodsHans. Han er måske ikke så belæst som sine to brødre,
men han vinder alligevel over dem i kampen om prinsessen og kongeriget.

Der er tørke på savannen. Bror Kanin er på jagt efter mad,
og møder Bror Kamæleon, der sidder fast i en tjørnebusk.
Bror Kamæleon hjælpes fri og giver som tak en magisk
kalabas til Bror Kanin. Nu sulter Bror Kanin og familien
ikke mere, men en grådig konge røver kalabasen.

af: Jens Andersen — illustreret af: Solveig Agerbak

Fra 3 år

Læreplanstemaer

— Kultur, æstetik og fællesskaber
— Alsidig personlig udvikling
— Kommunikation og sprog

af: Baba Wagué Diakité

Fra 5 år

Læreplanstemaer

— Kultur, æstetik og fællesskaber
— Kommunikation og sprog

MORMOR OG MORMOR

VITELLO RIDSER EN BIL

En dreng har en mormor og en mormor. Det undrer drengens ven, Asle, der spørger, hvordan han kender forskel
på dem. Drengen tygger lidt på spørgsmålet. Det synes
han er let, for mormor og mormor er meget forskellige.

Vitello bor i et rækkehus sammen med sin mor. Mor har
en næsten ny Audi. Hun er bange for, at der skal komme
ridser i lakken. Det er det vigtigste i verden, siger mor.
Vitello leger ved bilen, en god leg med en flad bold og en
knækket rive. Åh åh!

Fra 4 år

Fra 5 år

af: Rebecca Bach Lauritzen — illustreret af: Charlotte
Pardi

Læreplanstemaer
— Kultur, æstetik og fællesskaber
— Social udvikling

af: Kim Fupz Aakeson — illustreret af Niels Bo Bojesen

Læreplanstemaer
— Alsidig personlig udvikling
— Social udvikling
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SALLYS FAR BANDER
(- AD HELVEDE TIL)
af: Thomas Brunstrøm

Sally vil gerne i Tivoli, men det er for dyrt, siger far. Sally
får en god idé til, hvordan hele familien kan spare op til
en tivolitur. Hun laver en bandekasse. Hvem narrer hvem
i denne sjove bog om at bande?
Fra 4 år

Læreplanstemaer

— Kultur, æstetik og fællesskaber
— Alsidig personlig udvikling
— Social udvikling

MA Æ DAT?
af: Carson Ellis

Billedbog, der på insektsprog fortæller om en lille flok
insekter, som finder en spire på jorden og undrer sig over,
hvad det mon er. Frøet vokser sig til en fin blomst og
finder sin plads i naturen. Her får man både fantasiord og
viden om naturen.
Fra 4 år

Læreplanstemaer
— Kultur, æstetik og fællesskab
— Kommunikation og sprog

DINOSAURER OG ANDRE ØGLER
FRA FORTIDEN
Mere end 160 flotte billeder og beskrivelser af dinosaurer
og den tid, de levede i. Er du vild med dinosaurer, så er
det her, du kan få en masse viden.

Fra 4 år

Læreplanstemaer

— Natur, udeliv og science
— Kommunikation og sprog

FOLK OG RØVERE
I KARDEMOMME BY
af: Thorbjørn Egner

Mød alle de gode mennesker fra Kardemomme by, Politimester Bastian, Tante Sofie og Røverne Kasper, Jesper og
Jonatan. Her er drama men mindst af alt hjertevarme. En
by, hvor man må gøre, hvad man vil, bare man ikke plager
andre.
Fra 4 år
Læreplanstemaer
— Kultur, æstetik og fællesskaber
— Kommunikation og sprog

5-6 ÅR
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DEN UTROLIGE HISTORIE
OM DEN KÆMPESTORE PÆRE
af: Jakob Martin Strid

Mitcho og Sebastian får et brev med flaskepost. Borgmesteren i deres by Solby er havnet på Den Mystiske Ø. Med
brevet er et frø, som de to venner sår. Herefter kommer
Mitcho og Sebastian på en eventyrlig rejse.
Fra 4 år

Læreplanstema
— Kommunikation og sprog
— Kultur, æstetik og fællesskaber
— Natur, udeliv og science

LILLE VIRGIL OG DRAGEN

af: Ole Lund Kirkegaard — illustreret af: Rasmus Bregnhøi
Oscar har set en drage ved vandmøllen med 4 hoveder og
7 ben. Lille Virgil ved ikke, hvad en drage er for en, men
han kunne godt tænke sig at se dragen, der spiser prinsesser og ild. Måske kunne det også være sjovt at tage
dragen med i skole?
Fra 5 år

Læreplanstemaer
— Social udvikling
— Kommunikation og sprog

LISTEBOG

JUL HOS PEDDERSEN

Det er sjovt at lave lister. Billedbog med lister over alt
muligt: Ting med rødt, ting man kan træde på og underlige ting, der begynder med s. Her er lister på ting, man
aldrig havde tænkt kunne listes sammen.

Midt i juletravlheden falder Peddersen og forstuver foden,
og det tegner til at blive en trist jul. Katten Findus er ked
af det, men Peddersen har heldigvis gode ideer og hjælpsomme naboer. Gå på opdagelse i de finurlige illustrationer med de mange sjove væsner.

af: Birgitte Krogsbøll — illustreret af: Mette Marcussen

Fra 4 år

Læreplanstema
— Kommunikation og sprog
— Natur, udeliv og science

af: Sven Nordqvist

Fra 5 år

Læreplanstemaer
— Kultur, æstetik og fællesskaber.
— Social udvikling.
— Kommunikation og sprog.
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HVAD
ER LYD

af: Kay Barnham — illustreret af: Mike Gordon

CYKELMYGGEN EGON
af: Flemming Quist Møller

Hvad er lyd, og hvordan fungerer øret? Det finder Ida ud
af, da hun i skolen skal lære om lyd og lydbølger. Her er
også gode forslag til aktiviteter og eksperimenter, I kan
lave hjemme.
Fra 5 år

Læreplanstema
— Natur, udeliv og science

Da det var tid for myggelarverne at forlade vandet og
blive til flyvende myg, skilte Egon sig ud og kom op af
vandet på en flot ny racercykel. Og når en myg kan køre
racercykel, er der ikke langt til at kunne optræde som
cykelmygartist.
Fra 5 år

Læreplanstemaer
— Kultur, æstetik og fællesskaber
— Natur, udeliv og science

FEM
RAPPE RIM

af: Marianne Iben Hansen
Bandeglade Badutter, hekse, autoænder, Palle P. og Fikkedik & Falderina: Det er rim fra øverste hylde, de sidder
lige i skabet. Humoren er helt i top.
Fra 3 år

MUSTAFAS KIOSK
af: Jakob Martin Strid

Humoristiske børnerim, hvor vi møder sørøvere, monstre,
en frø på bankrøveri og Mustafa, der nu har en kiosk i
Danmark men helt bestemt har været sultan engang.

Fra 4 år

Læreplanstemaer
— Kommunikation og sprog
— Kultur, æstetik og fællesskaber

Læreplanstemaer
— Kommunikation og sprog.

PÅ TOPPEN AF BAKKEN

af: Linda Sarah — illustreret af: Benji Davies
Bertil og Eddie er allerbedste venner, og hver dag leger
de på bakken med deres papkasser. En dag dukker en
ny dreng op, Nor. Eddie inviterer ham straks med i legen,
men Bertil bliver jaloux og usikker og føler sig sat udenfor.
Fra 3 år

Læreplanstemaer
— Social udvikling
— Natur, udeliv og science

INSPIRATION TIL FORÆLDRE
Børnenes Bedste Bøger findes også
som tre foldere, som du kan hente på
KøgeBibliotekerne og på koegebib.dk
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