Kære forældre
Et godt ordforråd og evnen til at forklare sig er noget
af det bedste, du kan give dit barn. Dit barn får nogle
fantastiske værktøjer med sig, når det er tid til at
starte i børnehave og skole.
Til at udvikle det gode sprog kan det være en hjælp
at læse dialogisk. I modsætning til traditionel højtlæsning, hvor den voksne læser, og barnet lytter, går
dialogisk læsning i al sin enkelthed ud på, at barnet
fortæller og uddyber den historie, I læser sammen.
Når barnet bruger - og ikke blot hører - nye ord fra
en fælles læseoplevelse, bliver disse ord en del af
barnets aktive ordforråd.
Metoden kan styrke alle børns sprog – både de, der
har sproglige udfordringer og de, der har et aldersvarende sprog.
Alle billedbøger kan bruges til dialogisk læsning, men
det er altid godt at vælge en bog, som dit barn finder
interessant, og som du har lyst til at læse.

Før læsning
1. Læs bogen selv og tænk over, hvad I kan tale om, når
du læser den sammen med dit barn.
2. Præsentér bogen inden I går i gang og fortæl, hvem
der har skrevet og tegnet bogen.
3. Stil spørgsmål om bogens udseende og spørg barnet,
hvad det tror, bogen handler om.

Under læsning
1. Vær åben for spørgsmål mens du læser. Når barnet
stiller spørgsmål, så stop og svar.
2. Følg barnets nysgerrighed, vær nærværende, spørg
ind til barnets interesse og lyt til svar.
3. Inddrag barnet som medfortæller. Stil åbne spørgsmål
som fx begynder med hvorfor eller hvad.

Efter læsning
1. Tal om historien også efter, at bogen er lukket.
2. Hør hvad barnet godt kunne lide eller undrede sig over.
3. Brug de nye ord fra bogen, og brug dem gerne i andre
sammenhænge.
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4. Læs gerne bogen flere gange i en periode.

For 3 år

Rigtig gode venner
Det er min frugt

Anuska Allepuz
Fem elefanter forsøger at få en lækker frugt ned fra
toppen af et højt træ. Samtidig prøver 5 mus at få
fat i den samme lækre frugt, og de er meget bedre
til at samarbejde.

Miriam Cordes
Strandbjørn finder en hvid fugl, som er kommet til
skade. Han hjælper den, og de bliver gode venner.
Deres venskab holder, også da det bliver efterår og
fuglen skal flyve sydpå og Strandbjørnen skal sove
vintersøvn.

Pingvin

Polly Dunbar
Carl får en pingvin, men den siger ikke noget. Carl
prøver at få pingvinen til at tale. Han sender den ud
i det ydre rum og forsøger at få en løve til at spise
den. En fantasifuld historie om ikke at tale samme
sprog.

For 4 år
Anker og chokoladeulykken
Frede flipper ud

Trine Bundsgaard og Charlotte Pardi
Alle de skønne bøger om Frede er gode til dialogisk læsning, da de foregår i en velkendt hverdag.
Her bliver Frede sur på Selma som leger med en
anden, lige da Frede er klar til at lege med hende.

Valdemars lagkage

Maria Jönsson
Ulveungen Valdemar havner i et lille dilemma. Valdemar og far skal bage en kage til lillesøster, som
har fødselsdag, men det er fristende når sådan en
flot kage står i køleskabet og bare venter på at blive
serveret.

Alberte Winding og C. Bigum
Den nye flotte sofa har været dyr, så Anker må ikke
hoppe og spise i den. En aften efter de har hygget
i sofaen, falder far i søvn og næste morgenen opdager Anker katastrofen. Læs også de andre bøger
om Anker.

Splint og Sputnik leger far, mor og børn

Inger Tobiasen
Splint synes ikke, det er sjovt at lege far, mor og
børn med Viola. Hun bestemmer for meget, og han
synes ikke Sputnik ligner en sød lille baby, der skal
i barnevogn. Få en snak om gode legevaner og
venskaber.

Ka’meler grine?
- dyreremser til dialogisk læsning og leg

For 5 år

Lotte Salling
Læs om 15 forskellige dyr. Bliv klogere på hvordan
de lever, prøv at efterligne deres bevægelser og få
en snak om deres særlige egenskaber. En oplysende bog med sjove dyreremser.

Magnus & Mini

Siri Melchior
Det er ikke altid sjovt at have en lillesøster, som vil
være med. Magnus får hjælp af sin mormor og udtænker en sofistikeret plan for at aflede lillesøster
Mini, men måske er det alligevel sjovere, når Mini
er med i legen?

Tabermusen Tim
Lille Nø og mindste Mo

Hanne Kvist, Hanne Bartholin og Maria Lundén
De kæmpestore elefanter elsker at fortælle om,
hvor stærke og tunge de er. Det er svært at være
elefantungen Lille Nø, som gerne vil med de store.
Han må bare blive hjemme og passe Lille Mo som
er mindre.

Mette Egelund Olsen og Lea Letén
Musen Tim har en meget lang hale og er bange
for vand. De andre mus driller ham og kalder ham
tabermus og tudemus, men nogle gange er det faktisk ret smart at have en meget lang hale.

Jeg vil ikke være lille

Laura Ellen Anderson
Det er ikke sjovt at være lille og blive kaldt stump
eller undermåler. Heldigvis er det rart at møde en
ny ven som er højere og som faktisk kan hjælpe
med at nå bamsen i det høje træ.

Hundeånde

Min lillebrors fødselsdag

Pernille Blaabjerg
Det er ikke let at være storesøster. Lillebror får alt
opmærksomheden til sin fødselsdag. Selvom han
er sød, er der ingen af de voksne, der ser, hvor sød
storesøster er. De har for travlt med at synge og
tage billeder.

Dav Pilkey
Hally har dårlig ånde, og når han åbner munden,
flygter alle. Hans ejere gør alt for at få den dårlige
ånde til at forsvinde, men intet hjælper. Men der er
noget, dårlig ånde kan bruges til, og pludselig er
Hally en helt.

Løven og fuglen

Marianne Dubuc
En løve finder en lille skadet fugl i sin have. Løven
passer på fuglen hele vinteren, og da det bliver forår flyver fuglen igen sammen med andre fugle. Løven bliver alene igen og han savner deres venskab.

*Pølse vil ikke i børnehave

Oliver Zahle og Siri Melchior
Pølse vil ikke i børnehave. Hjemme leger hun med
far, men han går næsten for meget op i det. Måske
er det alligevel bedre at lege med sine venner?
Bøgerne om Pølse har en sjov vinkel på livet i en
børnefamilie.

For 6 år
Milles Malebog

Louis Jensen og Lilian Brøgger
Mille maler med vandfarver sammen med sin bedstefar. De maler krokodiller på det samme stykke
papir. Nogle gange støder penslerne sammen, og
der opstår pludselig en prinsesse midt mellem alle
krokodillerne.

Æggedreng

Da solen tog på ferie

Kristi Kangilaski
Solen tager form som en lille gul kat, for den har
lyst til at holde ferie nede på jorden. Desværre er
det ret svært for menneskene at undvære solen
på himlen og den lille gule kat bliver nok nødt til at
droppe sin ferie.

Det meget meget meget farlige monster

Rebecca Bach-Lauritsen og Charlotte Pardi
Det blå monster virker ikke rigtig skræmmende
på nogen. Derfor bliver han nødt til at sluge en
lille dreng, men inde i monsterets mave er der faktisk ret hyggeligt. Er det derfor, monstret ikke kan
skræmme?

Lars Daneskov og Zarah Juul
Den første dag i skolen bliver Villy helt forvirret.
Mange af de nye venners familier ligner ikke hans
egen. En har en papfar. En har to mødre, og en
kender ikke sin far. Villy vil have en familie, som
ligner de andres.

Sprogheksen

Maria Rørbæk og Siri Melchior
En sød historie fyldt med sproglige forviklinger og
hekseri. En morgen er farfar forhekset. Alle hans
ord kommer i den forkerte rækkefølge, og kun
sprogheksens tryllepulver kan få farfar til at tale
normalt igen.

For 7 år
En lille ting

Karl er usynlig

Tomas Lagermand Lundme og Rasmus Bregnhøi
To drenge finder en død fugl på gaden. Den ene
dreng er meget ked af, at fuglen er død, og hans
ven forsøger at forstå, hvorfor han er så ked af det.
De begraver fuglen og synes begge, det er trist når
fugle dør.

Glen Ringtved og Pernille Lykkegård
Karl tror, han er blevet usynlig. Hans forældre kigger kun på deres telefoner, og de hører ikke efter,
hvad han fortæller. Måske kan han være en superhelt, eller måske er det bedre at være en superskurk?

Lilja Scherfig og Otto Dickmeiss
En dreng skal sige farvel til sin papfar. Det er svært.
Især fordi mor ikke vil have, at de skal ses mere. De
holder faktisk meget af hinanden, men nu skal de
sige farvel, for flyttebilen er pakket og klar.

Sommervenner

Bjørnebarn

Ane Bjørn
Når Gro bliver drillet eller mor og far skændes,
bliver Gro til brølende bjørn ude i skoven. En dag
møder hun en ulv, som hedder Nor. Han har en lillesøster, som alle synes er så sød. Måske de kan
hjælpe hinanden?

Dybt vand

Eventyrrejsen

Tove Krebs Lange
Anna har i mange år boet på en bogreol og trænger
til nye oplevelser. Hun rejser derfor rundt i kendte
eventyr og skriver breve til sin søster om de eventyr, hun besøger. Gæt hvilke eventyr, hun fortæller
om.

Anette Bjørg og Kamilla Wichmann
Iris møder en gammel mand, som sidder alene på
en bænk ved stranden. Han ser trist ud, og hun begynder at snakke med ham, og ganske langsomt
bliver de gode venner.

Her gik Victoria

Kødbensgravemaskinen

Rasmus Bregnhøi
De to gode venner And og Mus arbejder sammen
om at opfinde en kødbensgravemaskine. En dag
kommer And og vil være med, men det er svært
at være 3, og Mus synes at And blander sig lidt for
meget i alt.

Glenn Ringtved og Charlotte Pardi
Victoria tænker tilbage på alle de gode minder, hun
har om sin mor. På alle de spor, hun har sat sig i
livet – et kirsebærtræ i haven og hendes kærlighed
til sin familie. En eftertænksom bog om at mindes
en, man har mistet.

Hvad jeg synes er smukt

Milja Praagman
I skolen skal børnene fortælle om, hvad de synes er
smukt. Max tænker længe over det, og pludselig får
han øjnene op for verden omkring sig, og han kan
se noget smukt ved mange ting. Til en snak om,
hvad der er smukt.

