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www.forældrefiduser.dk
Masser af råd og gode fiduser til hvordan
man som forældre kan hjælpe med at
skabe tryghed og sammenhold i sit barns
klasse gennem sociale tiltag som fx spis
med dine venner og tours de forældre.
En guldgrube af ideer for de forældre, der
bliver kontaktforældre i klassen.
HJEMMESIDE

Den magiske skrift
af Katja Hjorth, 2009 - 37.1489

Overskuelig og anvendelig lille bog om
hvordan man, allerede fra børnehavealderen, kan stimulere sit barns skriftsprog
ved at skrive fx breve og indkøbslister
sammen og opfordre sit barn til legeskrivning. Knytter sig til billedbogen “Jeg kan
også skrive”.
BOG

www.foraeldreunivers.dk
Som forældre kan det være svært at vide,
hvordan man støtter op omkring sit barn,
når det skal i gang med at lære at læse
og regne. Forlaget Alinea står bag denne
hjemmeside, hvor de kommer med nogle
konkrete råd.
HJEMMESIDE
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Førstehjælp til forældre

Værd at vide om skolen og skolebørn

Den store bog om skolebørn
- værd at vide om barnet 6-10 år

Godt begyndt! - Hjælp dit barn til
den bedste skolestart

af Lola Jensen, 2013 - 37.2

af Jytte Sidelmann, 2013 - 37.362

Med masser af eksempler fra det virkelige
liv kommer Lola Jensen med konkrete råd
og vejledning til forældre med skolebørn i
0.-3. klasse, hvad enten det gælder livet i
skolen eller i fritiden.

Letlæst og personlig guide, der kommer
godt rundt om de overvejelser, som forældre kan have, når deres barn skal starte
i skole. Og de tanker, der kan opstå, når
den første skoledag er ovre, og den nye
hverdag starter.

BOG

BOG

Guide til forældre i indskolingen
af Kristian Langborg-Hansen, 2015 – 37.362

Med denne guide kan du som forælder
ruste dig til den kommende skolestart. Du
kan finde inspiration til gode læringsapps indenfor forskellige fag. Få tips til
internetsikkerhed, og hvordan du bedst
beskytter dit barn på de sociale medier.
Guiden giver også en kort introduktion til
forældreintra og tabulex.
BOG

www.foraeldreraadgivningen.dk
Få personlig vejledning hvis du har
spørgsmål til dit barns skolestart eller dit
barn ikke trives i skolen. Du kan kontakte
forældrerådgivningen via mail og telefon
eller måske finde svar på dit spørgsmål i
brevkassen.
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Den første skoledag

Historier om at starte i skole

HJEMMESIDE

Ibrahims bamse
Nu laver vi de lektier!
- sådan hjælper du dit skolebarn

af Marianne Bugge
& Kamilla Wichmann, 2012

af Pernille Ladegaard Pedersen, 2010 37.125

Det er første skoledag, og Ibrahim er ret
nervøs. Heldigvis har han Dino med, og
Dino er nysgerrig og ikke bange for noget
som helst. Billedbog om at overvinde frygten for det ukendte, og få sig en ny ven.

Lettilgængelig opslagsbog til forældre,
der gerne vil hjælpe med deres barn med
lektierne og støtte barnet i dets skolegang. Bogen er fyldt med gode råd og
anvendelige ideer til fx læse- og skrivelege. Bogen er inddelt efter klassetrin.
BOG

BILLEDBOG

Nu skal vi i skole
af Susan Hämmerle & Kyrima Trapp, 2014

Det er Johans første skoledag. Han er lidt
nervøs, men det går hurtigt over, da han
møder sin lærer og sine nye klassekammerater. Kigger man rigtig godt efter, kan
man måske finde frøen, der har gemt sig
på siderne.
BILLEDBOG

Parat til start - Emma og Emil
skal i skole
af Jana Frey & Betina Gotzen-Beek, 2014

Dagen kommer, hvor tvillingerne Emma
og Emil skal sige farvel til børnehaven
og starte i skole. I små kapitler kommer
billedbogen rundt om nogle af de ting,
som dit barn måske går og tænker på
inden skolestart.
BILLEDBOG

Jorden kalder Anton-Emil

En stor dag for Max!

af Helle og Noah Nor, 2012

af Jo Hodgkinson, 2014

Med rumhjelm på gør Anton-Emil sig
klar til at indtage den farligste planet i
universet: skolen. Der er imidlertid lidt
varmt under hjelmen, og til sidst må
Anton-Emil tage den af. Skøn billedbog
om utrygheden ved at starte i skolen.

Max skal starte i skole. Han er lidt genert
og ved ikke helt, om han tør lege med
de andre børn. Heldigvis finder han på
noget, der gør han modig. Sød bog om
at være genert og finde en måde at
overvinde genertheden på.

Der er flere bøger i serien
BILLEDBOG

BILLEDBOG

Simon skal i nulte

Elvis & Otto

Ida har sommerfugle i maven

af Peter Gotthardt og Mette-Kirstine Bak,
2013

af Mette Hegnhøj Mortensen & Ditte Andreassen, 2011

af Kirsten Ahlburg & Keld Petersen, 2013

Simon skal starte i nulte, og så skal han
jo være skoleklar. Mor og far hjælper
ham, og heldigvis får han en sød lærer.
Et hit af en billedbog, der beskriver det
første skoleår i en ganske almindelig
dansk folkeskole.

Det er rart at være den store i børnehaven, men ikke så rart pludselig at være
den lille i skolen. Heldigvis skal pædagogmedhjælperen Otto også starte i skole og
endda i den samme skole som Elvis. Sød
og lidt skæv billedbog om skolestart og et
anderledes venskab.

BILLEDBOG

Alle siger, at Ida har sommerfugle i
maven, fordi hun skal starte i skole.
Hvordan er de kommet derind? Har hun
mon slugt dem, mens hun sov? En bog,
der forklarer en talemåde, som de voksne
ofte benytter, når skolestarten står for
døren.
BILLEDBOG
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Livet som skolebarn
Historier om at gå i skole

BILLEDBOG

Jakobs nye ven
Carl i skole
af Mette Jørgensen, 2006 – 37.362

Find ud af hvordan dagligdagen fungerer
i en dansk skole og SFO, når Carl skal
starte i O.B. Selvom bogen har 10 år
på bagen, giver den stadig et fint og
realistisk indblik i skolelivet i både tekst
og fotografier.
BILLEDBOG

af Rikke Sørensen & Eva Flinch Gjedde,
2009

Der er ingen, der er så god til at lege
med biler som Jakobs bedste ven fra
børnehaven. Med lidt hjælp finder Jakob
ud af, at der måske alligevel er én fra sin
nye klasse, der er god til det med biler.
Om den svære overgang fra børnehave
til skole.

Tiberius Tudefjæs stikker en løgn
af Rene Toft Simonsen & Pernille Lykkegaard, 2012

Tiberius har fået nogle virkelig dumme
lektier for. Han skal tegne sin familie, men
2 er ikke en familie, synes Tiberius, og
han beslutter sig for at lyve. Sjov højtlæsningsbog om det med lektier, og det med
at ikke alle familier er ens.

Noni går i skole

Der er flere bøger i serien
HØJTLÆSNINSBOG

af Stian Hole, 2008

af Heather Hartt-Sussman & Geneviéve
Côté, 2013

Mit lykkelige liv

Garmann er bange. Han er bange for de
sommerfugle, der skal ind i maven og
bange for, at han ikke får en rokketand,
inden skolen starter. I morgen. Finurlig
og skæv billedbog om at være bange,
når noget slutter, og noget nyt skal til at
begynde.

Noni er startet i skole, og hun er lidt
nervøs ved alt det nye. Hendes mor og
far synes ikke, der er spor at være nervøs
over. Men de skifter hurtigt mening.
Fin lille billedbog om hvordan både
forældre og børn kan gruble over det med
skolestarten.

Der er flere bøger i serien
BILLEDBOG

Der er flere bøger i serien
BILLEDBOG

HØJTLÆSNINSBOG

Garmanns sommer

af Rose Lagercrantz & Eva Eriksson, 2012

Dunne tæller de gange, hun har været
lykkelig. Hun er lykkelig, da hun starter i
skole, og lykkelig da hun får en veninde.
Men så sker der noget uforudset. Skøn
serie til pigerne, både som højtlæsning
og til selvlæsning, når de har knækket
læsekoden.
Der er flere bøger i serien
HØJTLÆSNINSBOG
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Vejen til skole

Villads fra Valby i O.V.

Lidt om trafik og færdselsregler

af Anne Sofie Hammer & Dina Gellert, 2010

Farvel til børnehaven og goddag til
skolen. Villads glæder sig, men glæder
skolen sig også til Villads mange, og
måske lidt for, gode ideer? Sjov højtlæsningsbog om et lille års tid i Villads’
opfindsomme liv.

Først skal jeg til højre,
så skal jeg til venstre …
af Ulrik T. Skafte & Gunhild Rød, 2012

Det der med højre og venstre kan være
svært, synes Ollie, da han en dag selv
skal gå hjem til farfar. Interaktiv billedbog
med bykort, hvor dit barn skal hjælpe
Ollie med at finde vej gennem byens veje
og vejkryds.

Der er flere bøger i serien
HØJTLÆSNINSBOG

Jeg kommer for sent, fordi …
af Davide Cali & Benjamin Chaud, 2015

Først spiser nogle kæmpemyrer drengens
morgenmad, så bliver han kidnappet
af muldvarper og skrumper ind. Der er
bestemt ikke noget at sige til, at han kommer for sent i skole. Skøn løgnehistorie
med et væld af gode undskyldninger.
Læs også ”Jeg fik ikke lavet mine lektier
fordi …”
BILLEDBOG

Nultes rimelig lille, men temmelig
storladne poesibog

BILLEDBOG

Følg med i trafikken

af Janus Kodal & Jenz Koudahl, 2015

af Grethe Rottböll & Jeanette Milde, 2010

Skoledagen er stadig lidt af mareridt for
Karl. Der er mobning, tæv og tæsk men
også en ret sød pige med fregner. Bog
for de drenge og forældre, der kan lide en
blodig og temmelig grotesk historie om at
gå i skole.

Line og Oliver går rundt i byen. Gå turen
sammen med dem, og lær de vigtigste
trafikregler. Test dig selv på trafikbanen
til sidst i bogen. Kan du huske alle
reglerne? En god brugbar billedbog, hvor
dit barn selv kommer i spil.

Der er flere bøger i serien
BILLEDBOG

BILLEDBOG

Det er da alt for bøvlet at skaffe
sig af med så mange rotter
- Alfred læser og vokser

Hedvig!
af Frida Nilsson & Stina Wirsén, 2012

Hedvig bor helt der ude, hvor kragerne
vender, og det er kedeligt. Hun venter
med længsel på at skulle starte i skole og
begynde et liv med veninder og masser af
spilopper. En god højtlæsningsbog for de
piger, der har ventet i én uendelighed på
at starte i skole.
HØJTLÆSNINSBOG

af Alex Vejby Nielsen & Jenz Koudahl, 2008

Alvide

Den lille lort, Alex, skal starte i skole. Han
får tæv af skolens hårdeste bøller, men
han kan noget, de ikke kan. Han kan
læse, og for hver gang han læser, er det
som om han vokser en smule. Rablende
skør bog om en dreng, der ikke er som
de andre.

af Sara Lundberg, 2015

Der er flere bøger i serien
HØJTLÆSNINSBOG

Alvide maler de hvide streger på vejene.
I sløjfen i Alvides hår bor 2 gamle mænd,
der hjælper hende med at styre trafikken.
Anderledes billedbog om hvad stregerne
på vejen betyder, og hvorfor de egentlig
er der.
BILLEDBOG

Trafikbog: hu-hej-vilde-dyr i trafikken
af Lars Mering & Birde Poulsen, 2008
Et afrikansk dyreorkester skal spille
koncert i Danmark. Men da de ankommer
til København, er det lige ved at gå galt
i trafikken. Heldigvis har de en lille rød
bog om færdselsregler med i tasken. Sjov
højtlæsningsbog tilsat færdselsregler.
HØJTLÆSNINSBOG

www.sikkertrafik.dk
Rådet for sikker trafik har samlet en
række gode råd til, hvordan dit barn
færdes sikkert i trafikken og på vej til
skole. Find fx øvelser til trafiktræning med
dit 5-6-årige barn under kampagnen “Pas
på de små i trafikken”.
HJEMMESIDE
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Takt og tone

Vær en god ven og opfør dig ordentligt

Opfør dig ordentligt - og vær en god ven
En bog om takt og tone til dig
& dine forældre
af Sabine Lemire & Rasmus Bregnhøi, 2015

Hvordan er jeg en god ven i skolen?
Hvordan opfører jeg mig, når jeg er på
besøg hos andre? Moderne takt og tone
bog, der på en sjov og lærerig måde fortæller, hvordan man opfører sig ordentligt.
Med “møgunge og englebarns test”.
BOG

Hvordan skal jeg opføre mig?
Takt og tone for småfolk
af Mick Manning & Brita Granström, 2002
- 15.2

Letforståelig billedbog med en guide
til hvordan man bør opføre sig overfor
andre, hvornår det er ok at sladre, og om
det er ok at lyve. Du kan sagtens tage
dit børnehavebarn med i sofaen, når du
læser højt for dit skolebarn.

Fem flade med leverpostej
Opskrifter til madpakken

af Annika Devert, Jessica Devert & Jenny
Karlsson, 2010

Kram i madkassen

Sille er ude at gå en tur og møder mange
forskellige mennesker. Sille siger først
hej, men hun finder ud af, at der er
mange andre måder at hilse på. God billedbog, der kan give anledning til en snak
med dit barn om, hvordan man hilser på
hinanden.

af Sif Orellana, 2015 – 64.16

Når dit barn er startet i skole, kommer du
uden tvivl til at smøre en masse madpakker og miste modet et sted mellem nr. 50
og 52. Find inspiration i denne madpakkebog, der er fuld af sunde alternativer til
spegepølsemadder.

BILLEDBOG

BOG

Emma G - 20 urokkelige regler
om gode manerer

Du er en grov gris, Bertram!
af Claudia Boldt, 2013

Mine madpakker

af Hélène Wagn & Mads Berg, 2006 - 15.2

Der er ingen, der kan lide Bertram. Han
er uhøflig og taler grimt til alle, han
møder. Da han møder Rosa og inviterer
til en stor fest, er der ingen, der kommer.
En bog om høflighed og om at behandle
andre pænt.

af Louisa Lorang, 2015 - 64.16

Skaterpigen Emma har indset, at hvis hun
opfører sig efter de voksnes regler, så
slipper hun for brok. I denne bog opstiller
hun 20 regler, som hun mener, at alle
børn bør følge for at komme de grimme
vaner til livs og blive en god ven og et
høfligt barn.
BOG

BILLEDBOG

Verdens uartigste dreng
af Kim Fupz Aakeson & Rasmus Bregnhøi,
2007

Fasters kålroulader smager af prut.
Svend Bent har et talent, der har en lidt
uheldig bagside: han kan ikke lyve. Derfor
sendes han på lyveskole. Skøn og finurlig
billedbog om det ironiske i at være uartig,
når man siger sandheden.
BILLEDBOG

6

Sille hilser

BILLEDBOG

60 gode fif til hvordan du kan forny dit
barns madpakke med gør-det-selv pålæg
som kyllingesalat og kødboller, klapsammen madder og bagværk som pizzamuffins, focaccia med pølse og grissinier.
BOG

Kong Gulerod

Kick i madpakken

af Jeanne Willis & Tony Ross, 2013

2013 - 64.16

En dag går kokken, kammertjeneren
og kusken sin vej. De har fået nok af
den lille prins, der altid er utilfreds og
vil bestemme alt. Sjov billedbog om en
dreng, der pludselig lærer at klare sig selv
i stedet for altid at blive vartet op.

Få 20 ideer til, hvad du kan putte i madpakken i stedet for den nogen gange lidt
kedelige rugbrødsskive med leverpostej.
Alle opskrifter er enkle og nogle, som du
nemt kan lave sammen med dit barn.
BOG

BILLEDBOG

www.skolemaelk.dk/foraeldre/
opskrifter-madpakker/

Sådan gør man ikke!
af Thierry Robberecht & Annick Masson, 2014

Grisene grynter og smasker. Hvalerne
plasker, og aberne laver grimasser. Hvorfor er det ikke i orden at gøre det samme,
når man er en stor pige? Humoristisk
billedbog om hvad god opførsel er. Med
spejl så man kan skære grimasser alt det,
man vil.
BILLEDBOG

På skolemælks hjemmeside kan du finde
gode opskrifter til madpakken. Du kan
søge på opskrifter med fisk eller opskrifter
på eftermiddagsmad. Hvis du tilmelder
dig madpakkemails, får du nye opskrifter
direkte i din mailbox.
HJEMMESIDE
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Klokkeklar

Lær klokken og få styr på tiden

Lær klokken

Skriv og læs

Savivo, App store & google play,
gratis/betaling

Writereader aps, App store, betaling

Sammen med dit barn kan I lave jeres
helt egen bog og bagefter dele eller printe
bogen ud. Appen, der er udviklet for at
styrke børns læse- og skrivetilegnelse,
er udformet som en bog, hvor barnet kan
sætte billeder ind og skrive en tekst med
børnestavning.

Leg tiden ind med denne app, hvor dit
barn kan lære klokken lige fra hele, halve
og kvarte timer og ned til minutter. Appen
viser også forskellen på et digitalt og analogt ur. Gennemfører barnet spillet får det
et diplom, som kan mailes til bedstemor.
APP
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Godt på vej til at læse
Bogstaver

Bogstavtyven
af Maria Rørbæk & Siri Melchior, 2014

Kasper og klokken
af Peter Gotthardt & Nana Torp, 2009

Tiden kan snegle sig af sted, når man
glæder sig til noget. Det gør Kasper, og
imens lærer det store ur ham om den
underlige tid. Øv klokken med denne
fine billedbog, der både har et digitalt og
analogt ur, som barnet kan stille.

Da Anna vågner en morgen, kan hun
ikke længere sige bogstavet A. Alle ord
med a lyder pludselig mærkelige, når de
kommer ud af Annas mund. Bogstavtyven
har været på spil, og han må fanges.
Skøn og sjov billedbog om bogstavernes
betydning og lyde.
BILLEDBOG

BILLEDBOG

Min første klokkebog
Elefantungen bliver 10 år. Alle dyrene vil
gerne være med til at fejre elefanten, men
hvornår skal de afsted, når de skal være
der kl. 11? Charmerende billedbog, der
sætter dit barn i fuld gang med at lære
klokken.

BILLEDBOG

Pandeben (Legelæsning)

APP

Pixeline – Skolehjælp
Krea Medie A/S, App store, gratis/betaling

Med denne app kan dit barn lege sig til
læring i Pixelines univers, hvor man skal
optjene hjertepoints for at få adgang til
Den sorte Ridders borg. Spil fx alfabetspillet, lær dansk spillet eller prøv kræfter
med matematik og engelsk.
APP

af Yvonne Lund, 2011

Denne bog er beregnet til de børn, der leger, at de læser. Alle tekster er kendte rim
og remser eller børnesange, og billederne
i bogen hjælper barnet med at huske
teksten. Brug bogen, når barnet begynder
at vise interesse for at læse.

Knæk læsekoden
Minitutor, App store, betaling

For at lære at læse og sætte bogstaver
sammen til ord skal dit barn kende bogstavernes lyde. I denne roste læringsapp
kan dit barn høre de enkelte bogstavers
lyde og øve sig i at skrive bogstaverne i
den rigtige skriveretning.
APP

Søde ord
Alkalær, App store, betaling

BILLEDBOG

Ved du, hvad klokken er?

Hr. Skæg og rejsen til ordkloden

af Frauke Nahrgang & Jutta Timm, 2010

af Toke Reunert, Mikkel Lomborg & Miwer,
2013

BILLEDBOG

Har dit barn endnu ikke helt styr på det
der med bogstaverne og deres rækkefølge, så øv alfabetet med denne skønne
billedbog, der har sjove illustrationer og et
finurligt rim for hvert bogstav i alfabetet.

Der er flere bøger i serien
BILLEDBOG

af Bodil Carstensen, 2015

I denne billedbog følger vi de 2 søskende
Lukas og Sofie i løbet af en dag, hvor de
skal stå op, gå i skole, spise aftensmad
og i seng på bestemte tidspunkter. Mens
I læser bogen, kan dit barn øve sig i klokken og stille viserne på bogens ur.

A, B, kom og C
af Marianne Iben Hansen & Bo Odgård
Iversen, 2011

Tag med Hr. Skæg til ordkloden. Her kan
dit barn lære lidt om store og små bogstaver, lave små opgaver med vokaler og
konsonanter og øve sig i at rime sammen
med Rimsmeden.
BILLEDBOG med CD

En rigtig god app til den allerførste
læseindlæring, hvor de lydrette ord leges
ind. Appen er udviklet af forlaget Alkalær,
der har skabt deres eget læringssystem
“læsetrappen” - et system, som bruges på
mange skoler.
APP

www.gratisskole.dk
Leg skole for en dag. Download og print
gratis skoleopgaver til dit barn. Her er alt
fra malebøger, lær at skrive ark til priktil-prik tegninger. Du kan finde opgaver
fordelt på de forskellige fag og klassetrin.
HJEMMESIDE
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Godt på vej til at regne

Den allerførste læsning

Tal

De første letlæsningsbøger

Vilma kører tur med tallene
- en regnebog for de mindste

Læs lydret serien

af Inger Tobiasen, 2014

Når dit barn har lært bogstavernes lyde
og skal i gang med at sætte ordene
sammen, er denne serie oplagt. Serien
er opdelt i 3 forskellige sværhedsgrader,
og trin 0 består af enstavelsesord på 1-2
bogstaver. Find opgaver til bøgerne på
forlagets hjemmeside.

Special-pædagogisk forlag

Vilma kører en tur i sin bil, men der stiger
hele tiden passagerer på og af. Billedbog,
der lægger op til, at I, mens I læser historien, regner simple plus og minus stykker
med tallene fra 1 til 20.
BILLEDBOG

LETLÆSNINGSBOG

Tolv tænder i en trold
- talrige tossede tabelrim

Quick math jr.
Shiny things, App store, gratis/betaling

Lydret Dingo mini

af Mogens Lyhne, Iben Saunte & Astrid
Vebæk, 2006

Sammen med små søde monstre kan
dit barn øve sig i at tælle, lave talrækker,
skrive tal og lave små plus- og minusstykker. Når opgaverne er løst, får dit barn
nye øjne, ører og næser til sine egne
unikke monstre.

Gyldendal

Mini PS

En serie som dit barn kan starte med, så
snart det har lært bogstavernes lyde. Alle
ord er enstavelsesord på 1-4 bogstaver,
og de er lydrette, hvilket betyder, at de
staves, som de siges. Pigerne kan fx
begynde med bøgerne om Puk og Siv,
mens drengene kan kaste sig over serien
med Mik.

Lindhardt & Ringhof, App store, gratis/
betaling

Med rim og sjove illustrationer bliver dit
barn ført igennem de 100 regnestykker.
Kombinationen af vers og illustrationer
øger indlæringen, og gør det lettere for dit
barn at huske tabellerne bagefter.

APP

BILLEDBOG

Lolas matematiktog
BeiZ Ltd, App store & google play,
gratis/betaling

Tag med pandaen Lola på togtur. Løses
de små tal- og regneopgaver undervejs,
kan Lolas venner køre med i toget og
komme til fest. Fortsæt med Lolas matematiktog 2, når opgaverne i denne app
bliver for lette for dit barn.
APP

LETLÆSNINGSBOG

Lydret ps. Mini
Alinea

Forlaget Alinea står bag denne serie med
glade illustrationer, der kan bruges til
begynderlæsere fra 5-6 år. Her er alle ord
også lydrette. Læs fx bøgerne om Rosa
eller serien med Musa.
LETLÆSNINGSBOG

Pengeby (Moneyville)

Skæg med matematik
af Palle Nørmark, Niki Vraast-Thomsen &
Gabriel Diaz, 2015

Tallet 10 er forsvundet, og Hr. Skæg er
taget ud for at lede efter det. Undervejs
er der små regneopgaver, der skal løses.
Heldigvis dukker 10 op igen, og Hr. Skæg
igen kan tælle alle sine tal.
BILLEDBOG med CD

Danske bank group, App store & google
play, gratis

Lydret Dingo

En rigtig god app, der gennem leg og
små spil lærer dit barn om, hvad penge
er, og hvordan man regner. Dit barn kan
tjene penge ved at hjælpe beboerne
rundt om i Pengeby, spare op og bruge
pengene i Pennys butik.

App med et udvalg af bøger fra Gyldendals populære serie til begynderlæsere.
Alle bøgerne er med lyd, og dit barn kan
afspille sin egen oplæsning. Med forældreafsnit og gode råd fra læsevejleder
Helle Dyhr Fauerholt.

APP

Gyldendal, App store, gratis/betaling

APP

Letlæsningsbøger med få ord, enkelte
sætninger og mange gentagelser. Læs
bøgerne sammen med dit barn allerede
fra barnets sidste år i børnehaven. I kan
også optage jeres oplæsning og afspille
den senere.
APP
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Fyld på hjernen

Lidt til de videbegærlige

Verden er fuld af spørgsmål
- nogle kan man få svar på
af Kirsten Koch Jensen, Kristian Nordentoft
& Magnus Damgaard, 2015

Finurlig billedbog til de kryptiske og lidt
filosofiske børnehjerner, der kan lide gådebøger. Få fx svar på hvad du skal gøre,
hvis du ikke kan få et ben til jorden, og
hvad du skal gøre, hvis du taber hovedet.
BILLEDBOG

Tag tyren ved hornene
- sjove ordsprog om mennesker

Børnenes dyreleksikon

Blinke lille supernova

2014 - 58

Helen Rundgren & Maria Beskow, 2009 - 52.4

af Larz Thielemann, 2014 - 39.23

Smukt illustreret leksikon over alverdens
dyr og dyrearter. Her er viden og fakta
til mange timer og masser af fyld til den
dyreglade hjerne. Med godt udbygget
register, så bogen kan bruges som et
opslagsværk.

Om alt det man kan se på nattehimlen:
stjernerne, planeterne og galakserne.
En lille stemningsfuld billedbog, der
giver et godt indtryk af hvad, der findes
i verdensrummet, og hvor langt der er til
nærmeste galakse.

Der findes mange ordsprog og talemåder,
som kan virke som det rene volapyk. Bliv
sammen med dit barn lidt klogere med
denne bog der, udover en illustration
af ordsproget, forklarer betydningen af
ordsproget.

Sådan begyndte verden

Hvad kan det være? (bind 1)

af Maren Weischer & Julie Andkjær Olsen,
2012 - 56.5

af Keld Petersen, 2011 - 79.38

2013 - 03.9

Gåder for begynderlæsere og børn fra ca.
6 år. Efter hver gåde, er der en illustration
og faktatekst om svaret på gåden. Gæt
fx hvad der kan være højt som et hus,
indeholde en mand men også så lille, at
det kan være i en flaske.

BILLEDBOG

BILLEDBOG

Der er flere bøger i serien
BOG

Løft flappen - spørgsmål og svar
Få svar på hvornår, hvorfor, hvordan,
hvor og hvad, og bliv meget klogere på
verden. Hvis dig og dit barn får lyst til at
vide mere om det, I pludselig er blevet
klogere på, kan I altid besøge biblioteket
og låne en bog om emnet.

BOG

Der er flere bøger i serien
BOG

Udarbejder: Bibliotekar Marion Tirsgaard · Illustrator: Dina Gellert
Udgiver: © Biblioteksmedier as, Ballerup 2016 · Tryk: Nofoprint, Helsingør · Varenr.: 47211604

Billedbog om hvordan verden begyndte,
hvordan livet opstod, og hvordan mennesket blev til. I børnevenligt sprog fortælles
om Big Bang og den kronologiske udvikling frem til i dag.
BILLEDBOG

Mine første 1000 engelske ord
2014 - 89.33

En ordbog med masser af engelske
gloser opdelt i forskellige temaer som fx
former og farver, vejr og årstider og skole.
En god ordbog til børn, der tørster efter
at lære lidt engelsk, inden de starter på
faget i 1. klasse.
BILLEDBOG

