FIKTIONSBØGER til den allerførste læsning

Den allerførste læsning
Der findes mange gode bøger til dit barns første læsning. Her får du en
række anbefalinger og gode ideer til, hvordan du kan støtte dit barns
møde med læsningen.
Tag dit barn med på biblioteket og find de bøger, der ser mest
spændende ud for jer! Gør det til en fælles ting at låne bøger med dit barn.
Eller overrask dit barn med flere bøger, som barnet kan vælge imellem. I
kan også gå på opdagelse sammen på e-Reolen og e-Reolen Go!, hvor I
finder både lydbøger og e-bøger til den første læsning.
Nye læsere skal have stakkevis af gode læseoplevelser, så det at læse
bliver knyttet til noget godt. Det er dig, der sætter rammen for læsningen
hjemme hos jer. Viser du dit barn, at det at læse kan være både hyggeligt,
sjovt, udfordrende og spændende, så er sandsynligheden for, at dit barn
bliver glad for at læse, langt større, end hvis det at læse er noget, der skal
klemmes ind i en hverdag af pligt. Sæt tid af, læs sammen på forskellige
steder, hvor I synes, det er rart at være. I en hule, i en have, i sofaen eller
på biblioteket? Måske skal der læsesnacks til en gang i mellem? Måske
læser du bogen højt for dit barn. Baglæns. Måske skiftes I til at læse et
ord højt, så dit barn får en fornemmelse af, at I kommer fremad i bogen.
Sammen. Det er dig, der bestemmer hvilken plads læsning har – eller skal
have – hos jer.
Boganbefalingerne til den allerførste læsning er alle nyere bøger, der er
skrevet, så dit barn får en god læseoplevelse samtidig med, at I øver jer
på det at læse. Sammen.
Bøgerne har lave lix- og lettal.
Læs om let- og lixtal på læsesporet.dk. Lydret, lix og let – en guide,
som er skrevet af bibliotekar og cand.mag. Jeanette Becker fra FaaborgMidtfyn Bibliotekerne.
God læselyst!

Biblioteksformidler Camilla Kvist Jepsen

Letlæsningsbøger med lave lix- og lettal har masser af illustrationer, der
understøtter læsningen. Der er få ord på hver side, og ordene vil oftest
være lydrette. Det vil sige, at ordene udtales, som de staves. Fx er ord
som safari og bikini lydrette ord. Udtaler du ordene langsomt og tydeligt,
vil du kunne høre alle bogstavernes lyde. Et ord som ikke, udtales
overhovedet ikke som det staves! I lyder som e og ikke i.
I letlæsningsbøgerne vil der ofte være mange gentagelser. Gentagelserne giver begynderlæseren mulighed for at møde de samme ord mange
gange – og det er en stor fordel.
At lære at læse er for de fleste et spørgsmål om at lære at sætte lyde
sammen. Det kræver meget. Barnet skal nemlig både kunne de forskellige
bogstavers navn, lyd og form for at knække læsekoden.

Læs Lydret fra Alinea
Læs Lydret er en serie med fire forskellige niveauer. Lydret 0, 1, 2 og 3.
På trin 0 finder I bøger, som har lydrette ord på 1-2 bogstaver. Her kan I
læse titler som Pi er far, Oz og en gås og Do er en fe.

Om Do er en fe

af Grete Wiemann Borregaard og Emilia Rubæk,
2022
Do og Bo klæder sig ud til halloweenfest. Do er en
fe. Men hvad er Bo mon klædt ud som? En bog med
ganske få lydrette ord og masser af skønne illustrationer, der giver historien liv.

Vil du styrke dit barns glæde ved sprog,
litteratur og læsning?
- Gør det til en god oplevelse af læse!
- Find e-bøger på e-Reolen og e-Reolen Go!
- Find inspiration til gode læseoplevelser på læsesporet.dk

Udarbejder: Biblioteksformidler Camilla Kvist Jepsen · lllustrator: Jørgen Stamp · Udgiver: © BibMedia, Herlev 2022 · Tryk: Nofoprint, Vallensbæk · Varenr.: 47212208

Et lille tip

Lydlet 1 fra Dansklærerforeningens Forlag

Når du læser højt for dit barn, så gør det til en vane, at du viser med
din finger, hvilket ord du læser. Og opfordr dit barn til at gøre det
samme, når det er barnet, der kaster sig over et ord, der skal læses.

I Lydlet 1 finder du titler som Nor og Frida – Det var Frida og Nor og
Frida – Spor i sneen. I serien om Nor og Frida er der i alt 9 bøger. Alle
ord i Lydlet 1-serien har max 6 bogstaver i hvert ord og max 6 ord i hver
sætning.

100% lydret fra Alkalær
Som seriens navn fortæller, er alle ord i bøgerne lydrette. Læs fx Se My
se Mo og En ko på en ko på en ko. Begge titler med ord med max to
bogstaver. Når I har læst bøgerne med de meget korte ord, kan I springe
videre i serien.
Læs fx Habit-Bandit med ord op til 12 bogstaver og Pas på dit klima med
ord op til 14 bogstaver.

Om Se My se Mo

af Christina Gaard og Jorge Santillan, 2020
Tag med My og Mo på tur i en indisk storby, hvor
de møder både fe og fæ! Der er højst to bogstaver i
ordene i den lille bog med fine illustrationer.

Om Nor og Frida – Det var Frida

af Kamilla Hjordt Juul og Pernille Mühlbach,
2022
Nor og Frida er med mor og far ved en sø. Nor vil
bade, men det er for koldt, siger mor. Så graver Nor,
så sandet lander i mors kaffekop! Nor giver Frida
skylden, og så starter et skænderi mellem de to
søskende. Fridas sko ender i søen. Sammen med
Nor. En sjov og letlæst historie i serien om Nor og
Frida.

Max 2,3 og 4 bogstaver fra Forlaget Elysion
Her er en serie af letlæsningsbøger med max 2, 3 eller 4 bogstaver i alle
ord.
Læs fx Py må op og Bo og Jo med max 2 bogstaver. Mie Mus og Per
Frø og Liv og Dan på ski med max 3 bogstaver. Læs også Lea får en
ged og Puks kat er væk med max 4 bogstaver.

Om Lea får en ged

Carlsen Læsestart fra Forlaget Carlsen
Læs blandt andet Sjove bandeord, Sjove vittigheder, Sjove gåder og
Sjove talemåder sammen med dit barn.

Om På tur med Anna og Otto – i kano

af Sanne Haugaard, Pia Aagesen og Pernille
Lykkegaard, 2022
Tag med Anna og Otto på camping i Ry, hvor teltet
skal slås op og kanoen i vandet! En fin letlæsningsbog med flotte illustrationer!

af Kirsten Ahlburg og Pernille Mühlbach, 2022
Far køber en ged til Lea. Den skal hedde Geo. Lea
og hendes ven Dan vil lege, at Geo er en tyr, og de
holder en rød klud op foran geden Geo. Mon Geo vil
lege tyr? En flot illustreret letlæsningsbog, der læses,
når bøgerne med max 2 og max 3 bogstaver er læst.

Lyn 1,2 og 3 fra Straarup og co

Lydret 0, 1, 2 og 3 fra Turbine

Letlæsningsbøgerne i serien har mange lydrette ord. Lyn 1 er de letteste og
korteste bøger og Lyn 3 er de sværeste og længste i serien. Læs fx Sus får
snus fra Lyn 1, Puk er soldat fra Lyn 2 og Bo i en Nimbus fra Lyn 3.

Her er letlæsningsbøger med masser af lydrette og lydnære ord!
Læs først titler som Max ser en sav og Max ser et lam fra Lydret 0. Og
derefter titler fra Lydret 1 som fx Giv den gas, Ib! og Ib i bur.
I Lydret 2 finder du blandt andet titlerne Mø ser en gal kat og Far og
Hasan ser et gevir. I Lydret 3 finder du fx Irma til VM i disko.

Om Sus får snus

af Marie Duedahl og Kenneth Hegelund, 2022
Leo giver sin nabo Sus snus! Leo er en dum fyr, der
bilder Sus ind, at det er slik, der er i den lille æske.
Heldigvis har Leo en bror – og så får Leo fart på!
En skøn letlæsningsbog med flotte illustrationer, der
kan give anledning til masser af snak om bogens
handling.

Om Mø ser en gal kat

af Marie Duedahl og Mette-Kirstine Bak, 2022
Pigen Mø møder en dag en grå og gal kat! Mø vil
faktisk gerne klø katten, men den siger bare …
HVÆS! Så giver Mø katten fisk. Og mælk. Mon Mø
og katten bliver gode venner? En flot letlæsningsbog
med skønne illustrationer, som er med til at fortælle
bogens handling.

ABC-lydret fra Turbine
ABC-lydret er bøger på fire niveauer. Lydret A er de letteste og Lydret D
de sværeste i serien. Ordene i Lydret A er alle på to bogstaver, alle ord er
lydrette eller lydnære. Sammen med de flotte illustrationer er der en fin
handling i historierne. Læs blandt andet Se de æg og An er ni år.

Læs Løs 1-10 fra Gyldendal
I serien Læs Løs 1 finder du titler som To på tur, Gå nu mis og Ti søm. I
Læs Løs 2 kan I blandt andet læse titler som Tor har ræs på! og Miks Pil.

Om Se de æg

af Kirsten Ahlburg og Gunhild Rød, 2022
An og Ib må ud i haven for at samle æg. Af
chokolade. Men hov! I træet er der en fuglerede, og
der er også æg. Må An og Ib mon tage fuglens æg?
En fin historie med flotte og farverige illustrationer.

Om To på tur

af Nina Sahl og Kim Svarer, 2021
Kom med Nik og My på tur i et tivoli, hvor der både
er is, balloner og bamser. Men hov! Niks ballon
flyver væk! En flot letlæsningsbog med farverige og
humoristiske illustrationer.

Sådan kan du hjælpe dit barn til den første læsning
· Vær sammen om læsningen
· Giv dit barn tid
· Ros dit barn!
Kan du huske hvordan, det var at lære at læse
for dig? Måske var det svært for dig at lære at
læse? Måske gik det legende let?

Det er en fantastisk ting at lære at læse!
Tænk sig at lære alle bogstaverne at kende,
at lære deres form, navne og lyde at kende.
At få lydene sat sammen, så de faktisk bliver
til ord, at sætte ord sammen, så de bliver til
sætninger. Sætninger, som pludselig giver
mening. Det at læse er en kompliceret proces,

der for nogle børn er som en leg – for andre
en kamp. Når dit barn knækker læsekoden,
åbner en helt ny verden sig for dit barn.
Knækker dit barn ikke bare lige læsekoden,
så vær tålmodig. At lære at læse er en
kompliceret proces, som kræver tid. Ro. Og
fordybelse.

FAKTABØGER til den allerførste læsning

RIMBØGER til den allerførste læsning

Kan I lide at læse fagbøger? Der findes massevis af fagbøger til begynderlæseren med fantastiske tegninger, faktabokse og flotte fotografier.

Rim er fantastiske, når dit barn skal lære at læse! De er nemlig med til at
hjælpe læseforståelsen på vej.

Mini-serien fra forlaget Straarup & Co

Det rimer! fra Forlaget Turbine
Det rimer! er en letlæsningsserie af sjove historier med enderim. Læs
blandt andet titlerne Vikar i en basar, Små tyve må lyve og Rold ser en
trold af Trine Løwe Østerbye og Anne Pedersen.

Find blandt andet fagbøger med titler som Regnbuer af Lotte Arberg,
Dyrelort af Ann-Charlotte Egensten og Små hunde på job af Marianne
Randel Søndergaard.

Fakta 1, 2, 3 og 4 fra forlaget Turbine

Mini Rim fra Forlaget Straarup & Co
Her finder du også letlæsningsbøger på rim. Serien er inddelt i tre niveauer
- start gerne med titler som Mø i en sø og Se de to, som begge er fra Mini
Rim 1, skrevet af Kirsten Ahlburg og illustreret af Peter Hermann, 2021

Her finder du masser af letlæste faktabøger! I
Fakta 1 finder du titler som Ulve og Biler, begge
skrevet af Sigurd Toftdal Terkelsen, og Gokart
skrevet af Per Østergaard. I Fakta 2 finder du fx
titlen Guitar af Per Østergaard.
Når dit barn kan læse Fakta 1 og Fakta 2 og har
brug for at større udfordringer, så snup bøger fra
Fakta 3 og Fakta 4 i samme serie.

Fortsæt med at læse højt for dit barn
– også selvom dit barn er ved at lære at læse selv!

Rablende skøre og helt fantastiske RIMBØGER til højtlæsning
Det er udfordrende at lære at læse! Det kræver opmærksomhed, ro,
fordybelse og vilje. Ved at give dit barn gode læseoplevelser, giver du dit
barn den gave, det er at opdage, at det der med at læse giver uanede
muligheder for at opleve nye universer, mennesker, ord og begreber. På
én og samme tid. Læs masser af rimbøger sammen med dit barn. Det
styrker blandt andet dit barns sprogforståelse og opmærksomhed på
sprogets lyde.

Hele herligheden

af Marianne Iben Hansen og Niels Bo Bojesen,
2022
Hele herligheden er 120 sprudlende rim om de 120
mest almindelige danske ord. Ord som AT, DER,
HELE, HVAD og FORDI bemærker vi sjældent,
selvom vi bruger dem hele tiden. Men disse små
almindelige ord kan noget særligt, og jo bedre børn
kender dem, jo nemmere er det at lære at læse og
skrive. Gå på opdagelse i de 120 ord, som får liv
og sjæl gennem Niels Bo Bojesens tegninger og
Marianne Iben Hansens leg med sproget.

Læs højt! Højere! HØJEST!
Spørg om hjælp på biblioteket til at finde de sejeste, fineste, nyeste eller
klammeste billed- og højtlæsningsbøger til dig og dit barn. Her er et par
stykker til at starte på som alle har fokus på bogstaver og ord.

Ikke et eventyr
- eller et eventyr om IKKE

af Vaiva Rutkauskaité, 2021
Findes der noget kedeligere ord end ordet IKKE? Alle
de andre ord, synes at IKKE er det kedeligste ord i
hele verden, og ingen gider være ven med IKKE. En
dag stikker IKKE af. Men hvordan skal det gå uden
ham? Tag med på opdagelsesrejse i ordenes rige og
sæt spot på ord, sprog, begreber – og det at være
anderledes.

Vera Vaks og videnskaben

af Andrea Beaty og David Roberts
oversat af Lotte Salling, 2021
Vera Vaks er vild med videnskab, og hendes
hoved er altid fuldt af spørgsmål, som hun vil finde
svar på. Billedbog på rim! I serien finder du blandt
andet også titlerne Billy Beck – arkitekt, Seje Sally
ingeniør og Lille Mille præsident.

Fem rappe rimfortællinger

af Marianne Iben Hansen, 2021
Om bandeord og biler, hekse og monstre i en
fantastisk farverig og herlig samling af nogle af
Marianne Iben Hansens allerbedste rim! Her kan I
sammen læse Fikkedik og Falderina, De bandeglade
badutter, Axel elsker biler, Palle P. og perlen og
Mirakelkuren.

Prinsessen der blev bogstavbims

af Maria Rørbæk og Mikkel Straarup Møller, 2021
Prinsesse Sulaima kan ikke tåle bogstavet S. Hun har
nemlig en frygtet og sjælden, men ganske skrækkelig
sygdom, der hedder Sigmatys. Og det er faktisk
møgbesværligt at være prinsesse med hele to s’er
og hedde Sulaima, når man overhovedet ikke kan
tåle at høre bogstavet s! Men der findes en kur mod
sygdommen, som den ækle heks kan fremtrylle.

I landet med den store ordfabrik

af Agnès De Lestrade og Valeria Docampo, 2014
Drengen Philip bor i landet med den store ordfabrik
og er helt og aldeles forelsket i Celine. Der er bare det
problem, at han simpelthen ikke har råd til at købe de
tre meget dyre ord, som han gerne vil sige til hende.
Men en dag fanger han tre ord i luften.

