Ib ser TV
Marie Duedahl
Far og Ib ser tv. De får øl og is. Mor er sur.
De skal ud! Det sner.

DE LETTE

Lydret 1

Den gode begyndelse
Lydret 0
Lydret 1
Lydret Dingo
Lydret Dingo mini
Læs lydret 0

Pi er en bi
Randi Solvang
Pi er en ko. Pi er en bi. Jo er en so. Se hvor,
der trylles.
Læs lydret 0

Siv får et føl
Helle Dyhr Fauerholdt
Sig og mor er hos Puk på en gård. Puk har
to føl. Må Siv få et føl for mor?

Sov nu, Mø!
Marie Duedahl
Far går med Mø. Mø skal sove. Far sover,
så Mø pynter far.
Lydret 1

Lydret Dingo

Max får en mus
Marie Duedahl
Der er en mus. Den er kær. Far ser den.
Den mus må dø. Max redder den.

Ib på tur med DSB
Marie Duedahl
Ib og far er på tur med tog. Far får en lur. Ib
ser en sød kat i Ry. Må Ib få kat?

Jens og Liv på tur
Maria Rørbæk
Jens og Liv og far er på tur. De skal se
solen stå op. Det er flot. De leger skjul. Far
er væk. Hvor er han?

Lydret 1

Lydret Dingo

Lydret 0

Max ser en ål
Marie Duedahl
Mor har en ål. Ålen er væk. Max ser ålen
ved fars ben. Far hyler!
Lydret 0

Max ser et får
Marie Duedahl
Max er på tur. Far og Max har bål. Far ler af
får. Ti får efter far...
Lydret 0

Ib i bur
Marie Duedahl
Det er jul. Mor vil ha’ gås. Ib og far skal
hente gås. Den er gak! Den jagter far og Ib.
Lydret 1

Ib får en is
Marie Duedahl
Ib, far og mor går tur. Ib får en is. Nul is til
far. Far ser på isen...
Lydret 1

Ib i en kø
Kirsten Ahlburg
Ib kan li is. My og Ib står i kø. Mon de får
en is?

MELLEM
De mellemsvære
– klar på lidt mere udfordring

Læs lydret 0

Miks bod
Maria Rørbæk
Mik og Ali har en bod med saft. Får de solgt
nok til at købe et badedyr?

Lydret 2
Lydret PS
Lydret PS Mini
Mini PS
Min første bog
Lydret Mini
Læs lydret 1

Lydret Dingo mini

Musa er syg
Jørn Jensen
”Host host” siger Musa. Han er syg. Jonas
giver Musa te. Hjælper det?
Lydret Mini PS

En sms fra Pi
Marie Duedahl
Oda er ni år og Pi er seks år. Oda er ond
ved Pi. Ali får en sms fra Pi. Ali lokker Oda
væk.
Lydret 2

Gys, Mik
Maria Rørbæk
Mik og Ali har et bål. De skal sove i telt. Der
er en fæl lyd. Hvad er det?
Lydret Dingo mini

Mik er sej
Maria Rørbæk
Mik og far skal i vandet. Der er is på. Det er
koldt. Mik er i. Skal far i?

Rosa ser film
Jørn Jensen
Rosa og Ida ser film. Rosas hund Bobo vil
se film. Kan Bobo se film?
Lydret Mini PS

Ask og Isas hule
Anja Hitz
Ask og Isa laver en hule. De gør den pæn.
Tor ser på. Han vil være med. Isa siger
”NEJ”. Tor bliver sur. Ask får ondt i maven.
Bliver de gode venner?
De små stribede ZEBRA

Lydret Dingo mini

Tor, Fut og Mis
Helle Dyhr Faurholdt
Tor og Fut er på tur. Mis er på lur. Hvad har
Mis set? Fut gør. Mis er gal!

Dans, Isa!
Anja Hitz
Isa skal til dans. Ask kan lide musik. Ask vil
gerne med. Isa gider ikke dans. Skal Ask
danse ene?

Lydret Dingo mini

De små stribede ZEBRA

Lyde i natten
Jørn Jensen
Sara skal sove. Der lyder et hyl. Sara er
bange. Hvad er det?
Mini PS

Tuf er rå
Randi Solvang
Tuf vil ud til Søf. Søf er en kat. Tuf er rå –
løb Søf!
Læs lydret 1

Milles Pony
Jørn Jensen
Mille passer Diva. Hun fletter manken, giver
mad og rider på Diva.
Mini PS

Smut nu, mus
Jørn Jensen
Liva ser en mus. Liva synes den er sød.
Hugo kan ikke lide den. Han tror, den har
lus.

Kanin er løs
Randi Solvang
Ninus må gå uden snor. Ninus møder Balu.
Balu kan ikke se sin bror. Ninus hjælper
ham.

Bo i flyet
Kirsten Ahlburg
Bo skal ud og flyve. Bo er meget træt, men
han skal tisse. Bo låser døren til wc’et. Der
kommer kø. Hvad laver Bo?

Læs lydret 2

Lydret PS

Alma syr en hat
Marie Duedahl
Alma syr en gul hat. Den er fin. Klassen gør
nar ad hatten. Alma bliver ked af det.

De små monstre - Her roder
Pernille Eybye & Carina Evytt
Dan, Tom og Bob er venner. Dans mor siger
ryd op. Her roder! De skal rydde op.

Lydret 2

Hvem er bedst?
Jørn Jensen
Liva har et nyt spil. Liva og Hugo spiller.
Hugo får en brik med H. Liva får en brik
med L. Hvem er bedst?

De små monstre – En pige til Bob
Pernille Eybye & Carina Evytt
Dan, Tom og Bob leger. Bibi vil kysse Bob.
Nej! Siger Bob. Bibi bliver ked af det. Kan
Bob gøre Bibi glad igen?

Lydret PS

Johan kan lege dino
Keld Pedersen
Johan vil være dino. En farlig dino. Æde
kød. Kød fra piger. Gøre piger bange. Dino
er farlig.
Johan kan ikke lide kys
Keld Pedersen
Føj! Emma vil give Johan kys. Johan flygter.
Han gemmer sig. Johan er listig. Mon
Emma finder Johan?

Jørn Jensen Alrune
Simon vinder ikke
Mads og Simon spiller bold. De vil spille
mod Adam og Tomas. Adam er høj og god.
Simon synes det er snyd.
My i mørke
Marie Duedal
My er bange for mørke. Hun kan ikke sove.
Der er en lyd. My er bange. Hun løber ind
til mor og far. De larmer, mon My kan få
sovet?
Min første bog

Blær med bolden
Jørn Jensen
Jonas har en ny bold. Han kan sparke højt
og drible. Han er god.
Lydret Mini PS

SVÆRE
De svære med længere historie
Lydret 3
De små stribede TIGER
Billebøgerne – 2 biller
Mikro dingo
Mikro dingo Mini

Far og Hassan i IKEA
Marie Duedahl
Far, Mor, Ali og Hassan vil købe en ny sofa.
Mor vil have en gul. Far vil have en blå. Alt
går galt, da Ali går uden ble.

På en øde ø
Dina Gellert
Pip låner en båd. Æg bliver søsyg. De finder
en ø. En øde ø. Æg vil hjem. Båden er væk!
Hvad gør de nu?

Lydret 3

Mikro dingo Mini

Max i Zoo
Mari Kjetun
Max vil hjælpe giraffen fra Zoo. Den keder
sig. Far og giraf bytter plads, så far er i
Zoo. Vennerne Tea og Jens vil også hjælpe
zebra og flodhest.

Farfar fortæller – Diablo
Per Østergaard
Simon farfar sidder i haven med en flot hat
på. Farfar fortæller om Diablo – djævlen –
der tog børnenes is og slog med kølle på alt
og alle i den lille by Alamos. Kan en fremmed rede byen fra Diablo?

De små stribede TIGER

Mikro dingo

Frida hjælper Coco
Per Østergaard
Frida skal i cirkus. Det er flot. De vil aflyse
et nummer, fordi aben Cocos cykel er væk.
Frida finder en sej løsning.
Billebøgerne – 2 biller

Frida Prins er syg
Per Østergaard
Julies hest Prins er syg. Julie og Frida er
venner. Frida hjælper med at passe Prins.
Billebøgerne – 2 biller

Frida Stampe er væk
Per Østergaard
Frida og Asli leger med Stampe. De bygger
et spring. Stampe løber væk. Kan de finde
ham?
Billebøgerne – 2 biller

Viggo og vandpytten
Kim Dalsgaard
Viggo hopper i vandpytter. Plask! Viggo
er faldet i en dyb pyt. En havfrue skubber Viggo op. Viggo knipser et billede af
havfruen – og vil ikke slette det. Havfruen
sender Brutus efter Viggo...
Mikro dingo

Rosa er vild med rosa
Marie Duedahl
Rosa er rosa fra top til tå. Alt skal være
rosa. Kjolen, maden, hunden...
Lydret 3

Traktoren, der kørte væk
Heather Amery
Polly og Per leger på gården, da de hører et
råb. Traktoren er kørt lige ned i søen. Kan
de få den op igen?
Allerførste læsning

Befri Zula
Randi Solvang
Tala og Karl er venner. Karls firben Zula er
blevet taget af uhyret. Kan de befri Zuna?
Læs lydret 3

Lukas er samurai
Dorthe Skytte
Lukas er i Japan. En flok onde mænd har
taget Prinsesse Kiko. Kan Lukas hjælpe
med at redde Kiko?
Mikro dingo

Rum-ræs
Christian Guldager
Zip kører ræs. Han vil vinde. De andre snyder. Zip får en god ide. Kan Zip vinde med
en rum-ko, der elsker slik?

Den grådige hund
Alex Frith
Rollo er en lille sulten hund. Rollo stjæler et
ben. I søen ser Rollo en større hund med
et større ben. Det ben vil Rollo have. Mon
Rolle får fat i benet?
Allerførste læsning

Læse APPs – læsning lige ved hånden
Lydret Dingo – Lær at læse (Gyldendal) APP Store, Gratis/Betaling

Læs selv om Jon og Max eller få de lydrette bøger fra Gyldendal læst op. Du kan også optage dig selv
– og lytte til det bagefter. APPen har også tips, tricks og læseråd til de voksne.

Mikro Dingo – Lær at læse (Gyldendal) APP Store, Gratis/Betaling

Læs de noget sværere bøger i Mikro Dingo serien. Her møder du bl.a. ”Farfar fortæller”-bøgerne.
Du kan ligesom ved de lydrette optage dig selv – og lytte til det bagefter.

Mini PS (Lindhart og Ringhof - Alinea) APP Store, Gratis/Betaling
Læs selv eller få historierne læst højt. Optag og afspil Mini PS bøgerne i dit eget tempo.

Udarbejder: Bibliotekar Lea Korshøj Christensen · Omslag: Jørgen Stamp
Udgiver: © Biblioteksmedier as, Ballerup 2016 · Tryk: Nofoprint, Helsingør · Varenr.: 47211608

