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Sven Nordqvist
Jul hos Peddersen
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.

Læreplanstema: Kultur, æstetik og fællesskaber.

Flemming Quist Møller
Cykelmyggen Egon
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.

Læreplanstema: Kultur, æstetik og fællesskaber.

Jakob Martin Strid
Den utrolige historie om den kæmpestore pære
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 planter. 
Herefter kommer Mitcho og Sebastian på en eventyrlig rejse.

Læreplanstema: Kommunikation og sprog.

Kim Fupz Aakeson
Vitello ridser en bil
Illustreret af Niels Bo Bojesen.
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!

Læreplanstema: Alsidig personlig udvikling. Social udvikling.

Jakob Martin Strid
Mustafas kiosk
Humoristiske børnerim, hvor vi møder sørøvere, monstre, en frø på bank- 
røveri og Mustafa, der nu har en kiosk i Danmark men helt bestemt har 
været sultan engang.

Læreplanstema: Kommunikation og sprog.

Emma Yarlett 
Bogmonstret Gumle
En herlig fantasifuld bog, om det lille gule monster Gumle, der begynder  
at gnaske i kendte eventyr som ”Rødhætte” og ”Guldlok”? Mon det giver  
ballade? 

Læreplanstema: Kultur, æstetik og fællesskaber.
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Marianne Iben Hansen
Axel elsker biler
Illustreret af Hanne Bartholin.
Axel er en bilglad lille auto-and. Hans lille andehjerte banker for alt med 
hjul, og i fantasien kører han væk på et gammelt løbehjul. Han kommer ud 
at køre med elefanten i dens BMW, og eventyret fortsætter med mange seje 
biler. Der er fart over biler og de gode rim.

Læreplanstema: Kommunikation og sprog.

Tom Jackson
Den fantastiske bog om pattedyr
Illustreret af Val Walerczuk.
Her er en helt særlig dyrebog med fantastiske flotte illustrationer. Få en 
masse viden om 36 pattedyr fra hele verden. Her får man kendskab til  
dyrets særkende som fx højde, levested og vægt.

Læreplanstema: Natur, udeliv og science.

Thorbjørn Egner
Folk og røvere i Kardemomme by
Mød alle de gode mennesker fra Kardemomme by, Politimester Bastian, 
Tante Sofie og Røverne Kasper, Jesper og Jonatan. Her er drama men mest 
af alt hjertevarme. En by, hvor man må gøre, hvad man vil, bare man ikke 
plager andre.

Læreplanstema: Kultur, æstetik og fællesskaber.

Marianne Iben Hansen
Mirakelkuren: En monstersaga
Illustreret af Bodil Molich.
Den nyfødte monsterprins lider af den farlige stillerolighedsbacille. Hele 
hoffet drager til menneskeland for at få medicin på apoteket. Men politiet 
smider dem ud. Hvordan skal monsterprinsen nu blive rask?

Læreplanstema: Kommunikation og sprog.

Ole Lund Kirkegaard
Lille Virgil og dragen
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?

Læreplanstema: Social udvikling.

Birgitte Krogsbøll 
Listebog
Illustreret af Mette Marcussen.
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.

Læreplanstema: Kommunikation og sprog.

5

7

6

8

9

10

BØRNENES BEDSTE BØGER  .  5-6 ÅR

Jens Andersen
H.C. Andersens Klods-Hans
Illustreret af Solveig Agerbak.
Her er fest og farver i eventyret om Klods-Hans. Han er måske ikke så  
belæst som sine to brødre, men han vinder alligevel over dem i kampen  
om prinsessen og kongeriget. 

Læreplanstema: Kultur, æstetik og fællesskaber.

Thomas Brunstrøm 
Sallys far bander (- ad helvede til)
Illustreret af Thorbjørn Christoffersen.
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?

Læreplanstema: Kultur, æstetik og fællesskaber.

Baba Wagué Diakité
Den magiske kalabas
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. 

Læreplanstema: Kultur, æstetik og fællesskaber.

Carson Ellis 
Ma æ dat?
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.

Læreplanstema: Kommunikation og sprog.
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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.


