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Viviane Schwarz

11

Minimis leger
Minimis klæder sig ud som andre dyr. Den er blandt andet en mus,
elefant, slange, edderkop og til sidst en brølende løve, da Minimis’
klæd-ud-rekvisitter forvandler sig til en drage.
Læreplanstema: Kommunikation og sprog.

Susanne Strasser

12

Så let, så tung
Billedbog om elefanten, der gerne vil vippe. Den er bare så tung. En
masse dyr prøver at hjælpe elefanten og endelig lykkes det ved at
arbejde sammen.
Læreplanstema: Kommunikation og sprog.

Jakob Martin Strid

13

Mimbo Jimbo

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.
Læreplanstema: Social udvikling.

Sur, sur, sur, lille bi omkring – og andre børnesange

14

Illustreret af Lea Letén.

Indhold: I skoven skulle være gilde; Jeg er en lille undulat; Haren hist i
grøften sad; Sur, sur, sur, lille bi omkring; Mæ, sir det lille lam; På en grøn,
grøn, grøn bakke-bakketop; Flyv, lille påfugl; Pjerrot sagde til månen;
Jeg gik mig ud om kvælden.
Læreplanstema: Krop, sanser og bevægelse. Kultur, æstetik og fællesskab.
Thorstein Thomsen

15

Åh nej, Holger

Illustreret af Lea Letén.

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

Stina Wirsén

16

Hvem er sur?
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.
Læreplanstema: Alsidig personlig udvikling. Social udvikling.
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Du sidder nu med en lille del af den store fællesliste i Køge Kommune:
Børnenes bedste bøger.
Listen indeholder masser af gode bøger – både klassikere og nye bøger
med skægge og vilde billeder og tekst.
Læs de anbefalede bøger, inden dit barn starter i skole. Så er du med
til at give læseglæde og lyst til gode historier. Og dit barn får et større
ordforråd og lyst til at lege med sproget.
Børnenes bedste bøger er udarbejdet i et samarbejde mellem
KøgeBibliotekerne og Køge Kommunes Skoleafdeling og Dagtilbudsafdelingen.
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5

1

Min lille julebog
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.

6

2

Boldens store bog om farver
Med drejeligt farvehjul, opslag på farverne blå, grøn, gul, orange, rød,
lyserød, lilla, sort, grå, hvid og brun, samt afsnit om, hvordan farverne
kan blandes og hvilke følelser, der knyttes til forskellige farver.

7
8

3

En hjertevarm bog om Julia, der får besked på at hente sine strømper.
Men hun vil hellere drille de voksne og klæde sig ud, så hun kommer
i stedet tilbage med fars sko, vanter, en taske mm.

9

Læreplanstema: Krop, sanser og bevægelse.

4

Fagtesange for de yngste
Billedbog med fagtesange. Børnesangene synges, mens man bevæger fingre, arme, ben eller hele kroppen.
Læreplanstema: Kultur, æstetik og fællesskab. Krop, sanser og bevægelse.

Hanne Hastrup

Godmorgen Cirkeline
Cirkeline vågner en dejlig solskinsmorgen. Hele dagen leger hun og Frederik
gemmeleg og plukker blomster.
Læreplanstema: S
 ocial udvikling. Kommunikation og sprog.
Natur, udeliv og science.

Sille er borte
Illustreret af Lea Letén.

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?

Mette Kappel

Troldetårnet
Illustreret af Rasmus Bregnhøi.

Lille Trold kan ikke forstå, at man absolut skal spise agurk og kylling før
kage, is og chokolade.
Læreplanstema: Alsidig personlig udvikling. Kultur, æstetik og bevægelse.

Eva Eriksson

Illustreret af Lisa Moroni.

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

Læreplanstema: Alsidig personlig udvikling.

Læreplanstema: Kommunikation og sprog.

Julia henter strømper

Illustreret af Mette-Kirstine Bak.

Ida Jessen

Læreplanstema: Kultur, æstetik og fællesskab.

Sophia Touliatou

Mette skal sove

Læreplanstema: Social udvikling.

Se hele listen på koegebib.dk og lån bøgerne på bibliotekerne.
Hanne Bartholin

Lene Fauerby

Mats Letén

Kaj læser bog
Kaj får en bog af mor, som hun læser for ham. Men Kaj kan også læse den
for dukke Lise.
Læreplanstema: Kultur, æstetik og fællesskaber.

Barbro Lindgren

10

Jeppes bil

Illustreret af Eva Eriksson.

Lisa og Jeppe kommer op at slås om en rød bil. Men problemerne løses, da
mor kommer med en grøn bil.
Læreplanstema: Social udvikling.

