Gurli Gris elsker - en rør og føl-bog
Nyd de nyeste og dejligste
titler fra 2018 og 2019, for
bibliotekets alleryngste
læsere 0-3 år.

Buller er vred!
Buller kysser

Store personligheder
i små bøger
Bamses dag & Bamses ting

af Jan Mogensen
2 søde bøger som på hver side viser et billede,
- og i 2 sætninger beskriver henholdsvis noget
Bamse kan og noget Bamse har. Der er desuden et fint spørgsmål til hvert opslag. Bøgerne
er super fine til den allerførste læsning - og de
er dejlige at have i små hænder, da de har en
udstandset hank.
Et sikkert hit til de mindste fra 1 ½ år, som kommer til at elske bøger og gode historier.

af Mervi Lindman
“Buller er vred” og meget temperamentsfuld.
Han kan blive meget vred - så mega-sur at han
stamper og brøler som en løve. Som når der
ikke er nogen, der vil lege og spille bold.
I ”Buller kysser” er Buller i herligt og kærligt
humør. Han kysser alt og alle: sin søster, hunden, sit krammedyr - og måske også ormene i
haven…?
Dejlige billedbøger med illustrationer der
udstråler humor og hverdag for de 1 - 3 årige
og deres voksne, som sikkert vil tale videre om
følelser.

Carl er Carl

af Ida Jessen
Illustreret af Hanne Bartholin
Carl råber højt, at han er en løve. Det er en
sjov leg, og mor bliver helt bange, men det gør
Albert ikke. Albert råber af Carl, så nu er det
Carl, der bliver bange.
Teksten er kort, men med masser af udtryk.
Billederne er så varme og smukke, at det er en
fornøjelse. Den lille fine billedbog er den første i
en serie på 6 for de mindste om den lille elefant
Carl, som er kendt
fra en række billedbøger med dybde
for større børn og af
meget høj kvalitet.
Til de 1 - 3 årige
(og alle andre Carlfans).

Se og føl, hvordan Gurli Gris elsker Frida Får
og hendes uldne bløde hale. Gurli elsker også
at bade, gummistøvler, udklædning og bamsen
Teddy. Mærk på alt det, som Gurli Gris elsker
på fem farverige opslag, hvor vi præsenteres
for ting Gurli elsker: Veninden Frida Får, at
klæde sig ud, de gyldne gummistøvler, at være
i bad og bamsen Teddy. Og nyd en dejlig meget
sød og charmerende pegebog, med meget at
tale om og holde af.
Sjov og sød bog - fra 1 år.

Kan du ingenting, Peddersen

af Sven Nordqvist
Findus kan sådan cirka alt. Men kan Peddersen
også løbe hurtigt og klatre i træer og hoppe
hele vejen hen til hønsehuset? Heldigvis er der
noget, de er lige gode til …
En hyggelig billedbog for de mindre børn fra
2 år om gamle Peddersen og hans idéige kat
Findus.

Lottes lysfest

Lilla og ... hvor er Løve?
Lilla og Løve bliver aldrig syge

Knorten knapper
Knorten kaster

af Per Bengtsson
Knorten er både glad og nysgerrig - og altid
frisk på at udforske. Knapper på fjernbetjeningen, på fars mobil og på vaskemaskinen. I
elevatoren trykker han løs - men så går den i
stå!
I ”Knorten kaster” finder Knorten sin store
kurv med bolde frem. Og så bliver der kastet!
Hele vejen gennem huset med en stor bold
som rammer glasset, lampen, vasen, stolen og
ender i kosteskabet. Far samler sammen og
Knorten fortsætter.
To sjove hverdagshistorier uden megen tekst
for de 2 - 3 årige - og deres voksne.

af StineStregen
I ”Lilla og ... hvor er Løve?” leger Lilla og
Løve gemmeleg. Lilla tager detektivhatten på
og går efter spor på Løve, men hun kan ikke
finde ham og bliver bange. Så lugter hun sild og
følger lugten hen til en gammel dame, der fodrer Løve, fordi hun troede, at Løve var hjemløs.
I “Lilla og løve bliver aldrig syge” tages det
for givet, at katte aldrig bliver syge! Men Løve
er nu ikke helt, som han plejer at være. Han
spiser ikke sin mad, men han er i hvert fald ikke
syg! Han prøver at overbevise sig selv og Lilla
om, at han er helt frisk, - men må til sidst give
op og lade Lilla nusse om ham.
Relationen mellem Lilla og Løve er fint skildret,
og historiernes små dramaer og begivenheder
er nøje afstemt de 2 - 3 årige.

af Alexander Steffensmeier
Den søde og lidt naive ko Lotte skal holde
lysfest – og hun håber, at gæsterne kommer. Alt
er klar med lanterner, men gæsterne, hendes
dyrevenner og bondekonen, kommer ikke med
det samme.
Heldigvis dukker de langsomt frem én efter én
med hver deres lanterne, - som passer som fod
i hose ind forskellige steder i bogen. Den sidste,
der kommer, er bondekonen, - hun var lige ved
at glemme det! Og nu er alle heldigvis klar til
årstidstraditionen med de lysende lanterner i en
finurlig historie med sjove opslag for alle fra 2
år. Og dejligt komponeret med mundrette rim og
de sødeste illustrationer.

Lili syr en ting
Lili graver en fælde

af Kim Fupz Aakeson
Illustreret af Siri Melchior
I ”Lili syr en ting” låner Lili mors symaskine
for at sy en prinsessekjole, men det bliver ikke
helt den kjole, hun havde håbet på, - så hun
finder mere stof for at sy noget til Vovvov.
I ”Lili graver en fælde” vil Lili fange et spændende dyr. Hun graver et meget dybt hul, som
hun ikke selv kan komme op fra igen. Så er det
jo godt, at hun har Vovvov.
To skønne små historier i serien om Lili. Hun er
altid opfindsom og fuld af gå-på-mod. Illustrationerne er søde og gode at gå på opdagelse i.
Begge bøger vil være gode til dialogisk læsning
med de helt små børn fra 1 ½ år.

Mumi pandekageskovturen
- en kig gennem hullerne bog

af Moomin Characters
Figurer af Tove Jansson
Mumimor har lavet pandekager til Mumi og
hans venner, så de kan tage på skovtur.
Pludselig løber Lille My sin vej og er væk.
Igennem hullerne i bogens sider kan man se
noget orange, som måske er håret på Lille
My? Hver gang viser det sig dog at være noget
andet, men til sidst finder de to venner heldigvis
hinanden.
Og der er flere i serien for de 2 - 4 årige.

Og så starter vi
selvfølgelig i livet med
enkelte ord og begreber
Mimbo Jimbos lille ABC
Nora går i vuggestue
Nora skal sove

af Kirsten Sonne Harild
En ny serie om Nora og om at gå i vuggestue. I
”Nora går i vuggestue” og ”Nora skal sove”
møder vi Nora på snart to år, der går i vuggestuen Stjerneskuddet. Nora har en storebror,
Willi, som har sin egen bogserie.
”Nora går i vuggestue” handler om, hvordan
Nora om morgenen bliver afleveret i vuggestuen og har lidt svært ved at sige farvel til sin
mor og Willi. Det hjælper dog, at vennen Louis
vil lege.
I ”Nora skal sove” skal Nora sove efter at
have spist mad og fået en ren ble. Før Nora
kan sove, er der nogle, hun lige skal sige ”sov
godt” til.
Søde hverdagshistorier for de 1 - 2 årige.

af Jakob Martin Strid
Mimbo Jimbos lille ABC er den allerførste
præsentation af alfabetet til et meget lille barn
fra 1 år. En lækker indbundet papbog med
runde hjørner og et bogstav på hver side. Her
er masser at kigge på og snakke om med de
helt små - i Jakob Martin Strids kendte “Mimbo
Jimbo-univers”.

Mine første 100 ord
Mine første 100 ord om bondegården

Totte & Lotte føler
Totte & Lotte kan

af Gunilla Wolde
Kan du gætte om Lotte er vred eller glad? Og er
Totte ked af det eller i godt humør? Her handler
det om venneparret Totte og Lottes følelser - og
så er det bare at gætte og tolke med på, hvordan
de har det i mange søde hverdagssituationer.
Se på om det kan lykkes Totte og Lotte at vælte
et tårn, tage tøj på, - eller blive lige så lange som
katten! Igen en dejlig lille historie om selvstændighed - med sjove genkendelige scenarier.
Fra 1½ år til 3 år.

I ”Mine første 100 ord” ser vi billeder af 100
forskellige genstande, situationer, evner, følelser og meget andet fra de mindstes hverdag.
I ”Mine første ord om bondegården” ser vi
på dyr, maskiner, bygninger, afgrøder og meget
andet, der kan findes på en bondegård. Hvad
finder vi i stalden, hvad gror der på markerne
og hvilke unger har dyrene?
Bøgerne er i kraftigt pap med tykt blødt omslag
- og med flotte kraftige klare farver. De er holdt
i et lille format, så de mindste selv kan holde
dem og læse i dem.
To dejlige pegebøger til den allerførste
begrebsindlæring. Fyldt med fotografier af dyr,
ord, hverdag, maskiner og andre ting, der bare
interesserer de 0-2-årige.

Se, rør og føl
Modsætninger - dyr (føl, læs, lær)
Farver (føl, læs, lær)

af Jo Ryan
I ”Modsætninger - dyr” vises syv modsætninger gennem dyr, der er hinandens modsætninger - som en blød vandmand og en hård
hummer - samt en larmende løve og en stille
mus.
I ”Farver” møder man dyr i omgivelser, der har
samme farve som dyrene. Der er syv opslag,
som koncentrerer sig om hver sin farve. Der er
en rød ræv i en rød skov og lyserøde flamingoer i en lyserød sø.
Dejlige bøger, der egner sig til den første dialogiske læsning med børn på 1 - 3 år. Illustrationerne er sjove og opfindsomme - de består af
fingeraftryksdyr pyntet med alverdens ting som
knapper, blade, frugt, værktøj og køkkenting.
Udover at kigge på billederne, kan man også
føle på fingeraftrykkene.

Og vi elsker rim og
remser og sange
Dyr - historier, rim
og sange fra skattekisten

Her er en skatkiste fyldt af historier, rim og remser om dyr. En godnat-antologi med alt fra kæledyr og gnaverdyr, pelsdyr og pattedyr, krybdyr
og bondegårdsdyr, havdyr og landdyr. Her er 13
sange og rim – og 9 mindre historier, som alle
bliver illustreret på fineste vis af mange af vores
bedste illustratorer.
Bogen har bidrag fra blandt andre Pia Thaulov,
Thorstein Thomsen, Christina Hesselholdt i god
blanding af ældre kendte remser og nyere rim i
en bog, som vil følge barnet fra 2 år og mange
år frem.

Verden er så stor så stor
- hvad sker der derude?

I Zoologisk Have
På bondegården

Bamse Bjørn på brandstationen
Bamse Bjørn på bondegården

Ælle bælle, mig fortælle - og andre rim
og remser for de mindste

af Dina Gellert
Nye og gamle rim og remser for de mindste
- fra f.eks. ”dyt-dyt ska’ vi byt´” til ”Karen,
Maren og Mette, sloges om en hætte”. Her er
kendte og mindre kendte remser, - og et enkelt
remse-eventyr.
Alt i alt et super godt udvalg af rim og remser
med livlige glade illustrationer for de mindste
fra 1 år.

af Benji Davies
Der er fart over feltet når alarmen lyder på
brandstationen. Der suses af sted gennem
byen. Heldigvis når Bamse Bjørn at redde
mange dyr ud af en brændende bygning - og
det giver meget at se på og tale om for de
mindste.
Bamse Bjørn besøger en herlig bondegård. Han
giver dyrene mad og nyder at se på dyreunger.
Og så hjælper han med en masse landmandsarbejde, - han henter æg i hønsehuset og rider
hesten hjem til gården.
Her er hygge og glæde for små fra 6 måneder,
som får udkig til en del af den store verden
gennem skønne kreative bøger med dybde og
varme - og meget at undersøge. Og udstyret
meget at dreje på, skubbe til og trække i, imens
man hører historierne om Bamse Bjørn.

af Sebastian Klein
I ”I Zoologisk Have” møder vi en masse dyr
fra hele verden. Der er ikke den verdensdel, der
ikke er repræsenteret i flotte billeder.
I ”På bondegården” møder vi så alle de
kendte hjemlige bondegårdsdyr – og alle har
hver deres egne sider. De dyr, der producerer
noget - som garn, kød, æg og mejeriprodukter
- har også billeder af, hvad der kommer ud til
vores forskellige hjem.
Flotte pegebøger om dyr i alle afskygninger formidlet gennem Sebastian Klein. Bogen har
gode og sjove spørgsmål, som kan sætte en fin
dialog i gang med de mindste børn, der får lyst
til at læse bogen én gang til! Fra 1 år - og op!

Nyd de nyeste
og dejligste titler
fra 2018 og 2019,
for bibliotekets
alleryngste
læsere 0-3 år.

Robin og flyvemaskinen

af Ronny Linder
Illustreret af Lea Letèn
Robin glæder sig til at skulle flyve for første
gang med mor og far og ikke mindst dragebamsen Ali. De skal pakke og sove en gang inden
de kan tage ud i lufthavnen - hvor der er mange
mennesker, travlt og forskellige køer, man skal
igennem. Der er også sikkerhedstjek før de
kan komme ombord på den store flyver. Der er
en drage på haleroret bemærker Robin til sin
dragebamse Ali. Mor og far synes, at Robin
skal sove lidt. Robin og Ali er nu ganske vågne,
og forældrene bliver lidt trætte, - men så falder
Robin alligevel i søvn og sover godt, da flyet
lander.
Sød historie til børn fra 2 år.

På vej - en papbog med høj kontrast

af Roger Priddy
I samme serie er udkommet Badetid og Spisetid
Papbøger til de alleryngste på 0 - 2 år, som vil
lære om omverdenen. De tre bøger om mad,
bad og transportmidler hører til den allerførste
højtlæsning - med én tegning og én beskrivelse
pr side. Der er høje kontraster i farver og former
- med en flot enkelthed i de skiftevis sorte og
hvide sider.

Masser af sjove dyr - tællebog

Dejlig tællebog med tallene fra 1 - 10 - og
masser af farverige billeder af sjove dyr, der er
udstansede, så der også er noget at føle på.
Bogen har ud over ord på dyrene også fine
bogstavrim for de 0 - 2 årige - og en bagside
med en ultrakort og præcis forældrevejledning.

Søg og find for de mindste
- hos dyrene

af Sophie Rohrbach
På 9 opslag er der tegnet et miljø med de
dyr, der hører hjemme og med reel viden om
naturen - og både vilde og tamme dyr. Kom på
besøg på gården, i skoven, på bjergene, i hjemmet, i junglen, på savannen, i cirkus, på isen og
i havet. Dyrene optræder oftest med en voksen
og en unge sammen. På hvert billede skal man
finde 7 dyr og en lille grå fugl, der er med hver
gang. Selv under havet er fuglen med i en gul
mini-ubåd. Den eneste tekst er opslagets overskrift og navnet på de dyr, der skal findes.
En farvestrålende pap-pegebog med myldrebilleder, der passer til de 1-3-årige.

En stor trafikprop - en bog om farver

Der er fuld skrue på farverne - og fart over
personbiler, traktorer, brandbiler, busser og ikke
mindst dobbeltdækkere. Her er mange opslag
med sjove muligheder for at sætte historien i
spil via udstansninger og klapper. Alle bilerne
samles på det sidste opslag i en farverig trafikprop, - og så kan man starte forfra med biler og
farver, - og lade hjulene dreje rundt.
Til børn fra 1 år.
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