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Anne Sofie Hammer
Hjemme hos mor får jeg altid sushi 
Illustreret af Sira Stampe. 
Magda er delebarn. En uge hos far og en uge hos mor. Magda opdager  
forskellene og får på charmerende vis det bedste ud af situationen.

Læreplanstema: Alsidig personlig udvikling. Social udvikling.

Siri Melchior
Rejsen til havet
Lillemyr vil ikke længere have pølser og havregrød og bliver derfor mindre 
og mindre. Hun vil have alt godt fra havet. Storemyr bliver nødt til at rejse 
til havet, inden Lillemyr forsvinder!

Læreplanstema: Alsidig personlig udvikling. Social udvikling.

Jakob Martin Strid
Lille Frø 
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.

Læreplanstema: Alsidig personlig udvikling. Social udvikling.

Brendan Wenzel
Alle så en kat 
En kat gik gennem verden med knurhår, ører og poter. Drengen ser  
en sød kat. Musen ser et farligt dyr. Alle, katten møder på sin vej, ser  
noget forskelligt.

Læreplanstema: Krop, sanser og bevægelse.
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Alberte synger med de små
Illlustreret af Bo Odgård Iversen. 
150 danske børnesange.

Læreplanstema: Kultur, æstetik og fællesskaber.

Rasmus Bregnhøi 
Ping går tur med hunden
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.

Læreplanstema: Natur, udeliv og science. Alsidig personlig udvikling.

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

Læreplanstema: Alsidig personlig udvikling. Kommunikation og sprog.

Mette Finderup 
Lasse-Leif – fri leg i supermarkedet
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.

Læreplanstema: Social udvikling.
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Kim Fupz Aakeson 
Lili får besøg
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.

Læreplanstema: Social udvikling.

Linda Sarah
På toppen af bakken
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.

Læreplanstema: Social udvikling.

Dorte Karrebæk
Den lille røde trold driller sin ven 
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.

Lars Petersen
Over under: Løft flappen og se hvad der foregår under jorden
Ordløs billedbog med sider, der foldes ud. Der er billeder af havets dyb, jorden, 
bygninger, kældre, miner og meget mere. Først ser man et billede af et sted. 
Når man løfter flappen, ser man, hvad der foregår neden under stedet.

Læreplanstema: Kommunikation og sprog.

Mette Egelund Olsen
Tut og støvsugermonsteret 
Illustreret af Lea Letén.
Støvsugeren er et monster og Tut kan ikke lide den. Men da mor bliver ban-
ge for en edderkop, ved Tut lige, hvad der skal gøres. En herlig bog om at 
være bange og lille og stor og modig.

Læreplanstema: Alsidig personlig udvikling.

Trine Bundsgaard
Frede og Selma og et ret højt træ
Illustreret af Charlotte Pardi.
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.

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 Dagtilbuds-
afdelingen.

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


