Ord og
bogstaver

Morkels alfabet

Emma og bogstaverne

af Stian Hole

af Louis Jensen og Otto Dickmeiss

Der ligger sedler på marken med mærkelige
beskeder. Anna skriver et svar tilbage på bagsiderne, og en dag møder hun Morkel og får en ny
ven. Sammen deler de en verden af ord, natur
og venskab. Poetisk og smuk bog om et særligt
venskab og om ord.
Fra 5-8 år.

Da Emma pludselig opdager bogstaver, ser hun
dem alle vegne - oppe i træet, nede i sneen og
endda i morgenmaden. Med bogstaverne hun
ser, kan hun skrive noget. Gad vide, hvad det
er? En billedbog om at opdage og undre sig over
bogstaverne.
Fra 5-7 år.

Bogstavtyven
af Maria Rørbæk og Siri Melchior

Da Anna en morgen vågner, taler hun ret underligt. Hun kan ikke længere sige A. Farfar mener,
at det er Bogstavtyven, Litera Fur, der har suget
bogstavet ud af Annas ører. Sammen med Anton
og farfar går Anna på jagt efter Bogstavtyven, så
hun kan få sit A tilbage.
Fra 3-6 år.
Læs også: Ordtrolden

Blåbjørnekant
af Agnés de Lestrade og Valeria Docampo

Lasse-Leif vil ikke tale

Den tænksomme blå bjørn går stilfærdigt rundt,
sanser verden og laver små digte, mens han
opfinder nye ord som ‘ordkragekradse’ og
‘digogmige´om alt det, han gerne vil gøre. Læs
den højt og opfind jeres egne ord.
Fra 6-9 år.

af Mette F inderup og Annette Carlsen

Hvad siger sneugleungen Ulla?

menneskesprog

“Godnat din gamle bedstefar” siger Lasse-Leif til
sin mor. Mor er ved at rive sig selv i håret og
tager Lasse-Leif med til ørelægen, for noget må
da være galt med Lasse-Leifs ører. Men LasseLeif vil bare ikke tale menneskesprog. Han vil
tale Lasse-Leifsk.
Fra 3-6 år.

af Mette Moestrup og Charlotte Pardi

Sneugleungen Ulla ved ikke helt, hvad en sneugleunge siger. Hun besøger sneharen, sneræven og isbjørnen får at finde ud af, hvad hendes
rigtige lyd er. En enkel billedbog, der sætter fokus på vokaler og vokalernes lyde.
Fra 2-4 år.

Tak for mad, Hr. Struganoff
af Kim Fupz Aakeson og Siri Melchior

Hr. Struganoff har åbnet en restaurant. I restauranten serverer han andemad til ænderne,
bankekød til bokseren, chili con carne til mexicaneren og dessert til den uartige møgunge. En
skøn historie til højtlæsning og til en snak om
bogstaverne i alfabetet.
Fra 3-6 år.
Læs også: Værsgo og spis, hr. Struganoff: en
bog om farver

Et bord er et bord
af Peter Bichsel og Lillian Brøgger

En mand begynder en dag at bytte om på navnene på tingene i sit værelse. Han kalder sengen
for billede, bordet for tæppe og stolen for vækkeur. Til sidst har han skabt sit helt eget sprog,
som kun han kan forstå. En filosofisk billedbog
om ord, der driller.
Fra 5-8 år.

Rim med familien Op & Ned
- Antonymer

- Synonymer
af Lotte Salling og Michael Domino

Hvad er op, hvad er ned? Kan man både være
tung og let, og græder man, når man tuder? En
billedbog, der ganske enkelt og i et letforståeligt
sprog fortæller om både modsætninger og ord,
der betyder det samme.
Fra 4-8 år.

Og sådan er det hele vejen
af Kamilla Löfström og Lilian Brøgger

Phillipes farmor taler fransk. Hun snakker hele
tiden om ‘Le courant d’air’. Philippe har ikke set
den og ved slet ikke, hvad han skal kigge efter.
En dag ser han den pludselig i fjernsynet, men
de andre griner bare. En skøn billedbog om ikke
at vide, hvad bestemte ord betyder.
Fra 4-7 år.

De lidt
svære ord

Alfons finder andre ord
af Pia Hinnerud

Alfons Åberg har opdaget, at det samme kan siges med forskellige ord. Man kan både gå, lunte,
trampe, trisse og vade. Sammen med sin far går
Alfons på jagt efter sjove, mærkelige og spændende synonymer.
Fra 3-6 år.
Læs også: Alfons leger med ord
Alvorligtalt

I landet med den store ordfabrik

- ABC for tænksomme børn

af Agnès De Lestrade og Valeria Docampo

Philip bor i landet med ordfabrikken, hvor man
skal købe ord og sluge dem, før man kan sige
dem. Philip er forelsket i Celine men har ikke råd
til at købe de ord, han gerne vil sige til hende.
Men en dag fanger han 3 fjollede ord, der svæver i luften, og tager mod til sig.
Fra 4-7 år.

af Inger Tobiasen

Midt imellem
af Priscilla Tey

Hvad betyder det at være midt imellem noget?
En hund og en kat viser eksempler på ting, der
er før eller over en ting og efter eller under en
anden. Få helt styr på forholdsordet “imellem”
med denne billedbog på vers.
Fra 4-7 år.

ABC over 28 lidt sjældne, svære og uhåndgribelige ord og begreber som fx ensomhed og
om det at være bange. Det er børnenes tanker,
deres snak med sig selv, med hinanden og med
deres voksne, der er udgangspunktet for de 28
tekster.
Fra 5-8 år.

Det rene
nonsens

Bogen helt uden billeder
af B. J. Novak

En bog helt uden billeder. Det lyder kedeligt,
men når læseren SKAL læse alt højt i bogen, så
bliver det ret sjovt. Bogen er fyldt med fjollede
ord og skøre sætninger som fx Ba-DOOOOING
NÆSE og BLyyRF. Brug bogen til at lege med
fjolleord og grine sammen.
Fra 4-8 år.

Ma æ dat?
af Carson Ellis

Papegøjerne spang gok!
af Peter Adolphsen og Rasmus Bregnhøi

Morten, Carlo, Bøffen og Poul er på mærkværdige eventyr i denne billedbog, der består af det
rene og skære nonsens. Ordene slår masser af
knuder på tungen, og hvad de 4 venner egentlig
oplever, er op til dig og din fantasi i denne historie helt uden mening.
Fra 5-7 år.

En lille flok insekter finder en spire og undrer sig
over, hvad det mon er? De følger spiren i takt
med at den vokser, bliver til en blomst, visner
og dør - alt i mens de på uforståeligt insektsprog
snakker om spiren. Eller snakker de om noget
helt andet?
Fra 4-8 år.

De frække
ord

Tante T
af Kim Fupz Aakeson og Rasmus Bregnhøi

Det kan gribe om sig, når man keder sig! Tante
T keder sig så meget, at hun begynder at sætte
t foran alle de ord, hun siger. Til sidst går det
så galt, at Tante T ender på hospitalet. En sjov
billedbog, der kan få børn til at lege med ord og
bogstaver og sætte t foran alt.
Fra 4-7 år.

Sallys far bander (- ad helvede til)
af T homas Brunstrøm
og Torbjørn Christoffersen

Dyr som ingen andre har set
af Ulf Stark og Linda Bondestam

I det skjulte lever dyr, som ingen nogensinde har
set. Mød Nomadiner, Daglinger og Gulalaner,
der gnækker og dækker sig med mudder samt
en lang række andre dyr. En fantasifuld billedbog om underlige dyr, der ligner almindelige dyr
og så alligevel ikke.
Fra 3-6 år.

Sally har fået en god idé. Hun vil i Tivoli. Det er
for dyrt, siger hendes far, der bander ret meget.
Derfor laver Sally en bandekasse, så de kan
spare op til en tur i Tivoli, men pludselig holder
far op med at bande. Hvordan skal de nu komme
i Tivoli?
Fra 4-7 år.

De bandeglade Badutter
af Marianne Iben Hansen
og Bo Odgaard Iversen

Den bramfrie bokser, Badut, møder frøken
Putte. De bliver gift, tager en taxa hjem og laver
en masse unger. Nu må Badut bande i en sæk
- men da sækken revner vælter det ud med bandeord. Skøn billedbog på vers, der for en stund
giver tilladelse til banderi.
Fra 3-6 år.

Rim
og remser

Monsterskolen

og andre rim for børn
af Stine de Paoli og Bo Odgård Iversen

Funkelgnister
af Birgitte Krogsbøll og Kamilla Wichmann

Pølsebæ
af Stephanie Blake

Pølsebæ er det eneste ord, den lille kanin kender, men en dag bliver den lille kanin spist af en
ulv. Ulven får det dårligt og ringer til lægen. Da
den lille kanin kommer ud, kan han pludselig
sige flere ord. En sjov bog om et ord, der ligger
alt for godt i munden.
Fra 2-4 år.
Bettebøv laver en talemaskine
af Anders Højen og Birgitte Dam Jensen

Fars kaffemaskine ‘snorker’, og far vil smide den
ud. Men når kaffemaskinen snorker, kan den
måske også lære at tale, tænker Bette-Bøv. Det
kan kaffemaskinen, men den siger ikke helt, det
den skal, og da naboen, Hr. Lollefjor, kommer på
besøg, går det helt galt.
Fra 3-5 år.

Sjove og fjollede og til tider ret vrøvlede rim, råb
og remser om alt lige fra røde traktorer og gaflekander til Karimse Krams Betutte, der gik en tur,
fordi han skulle prutte. En bog fuld af geniale rim
og ord, som får børnene til at lege med ord og
deres rytme.
Fra 3-7 år.
Læs også: Underlige dyr og ord

Hør om de otte gamle koner, der laver rollatorræs på byens hovedgade og om overtalsarbejder Tut, der tester nøgletal, kondital og alle mulige slags tal på talfabrikken. En skøn samling af
sjove vrøvlevers, der ligger godt i munden.
Fra 4-8 år.
Langer og Smets æøå
af Kim Langer og Mårdøn Smet

D for en dvask dromedar, O for en ogginok, der
spiller obo og T for tandfeen Tine, der får ti tusind
rokketænder. En fin ABC bog på vers, der kan
bruges til at øve de 28 bogstaver i alfabetet.
Fra 3-6 år.
Listebog
af Birgitte Krogsbøll og Mette Marcussen

En bog til de, der elsker lister. Her er lister med
alt fra ting med s til at have på fødderne og ting
med y i, man ikke gider have i sit telt, når man
skal sove. En billedbog med masser af ord til
undren og masser af inspiration til at lave sine
egne ordlister.
Fra 4-6 år.

Ormen Werner og andre rim

Is i maven (Mundheld serien)

og remser for børn og voksne

af Kirsten Ahlburg og Keld Petersen

Det kunne være godt at have is i maven som
onkel Bent, synes Axel. Derfor glæder han sig
til at komme på ferie hos onkel Bent, for så skal
de sikkert have masser af is hver dag. Læs også
de andre bøger i serien, der kommer rundt om
andre talemåder.
Fra 6-7 år.

af Brian P. Ørnsbøl og Tom Kristensen

23 vrøvlevers om alt fra tungebrækker, rumraketter, bilkirkegårde til troldesupper. En billedbog
på rim, der har fokus på sprogets mange lyde,
og hvor dit barn selv kan digte med i bogens første rim, Det bedste rim i verden.
Fra 4-8 år.
Antons briller ligger

Tag tyren ved hornene

af Inger Tobiasen

af Lars T hielemann (39.23)

mellem citronerne

Anton Albertus Andersen har mistet sine briller
mellem citronerne. Mens han leder efter dem,
vrøvler han sig gennem alfabetet. En alfabetbog,
der med sine vrøvlerier giver dit barn en god forståelse af de enkelte bogstaver i alfabetet.
Fra 4-7 år.

- sjove ordsprog om mennesker

Ude godt hjemme bedst. Hellere lille og vågen
end stor og doven. Det danske sprog er fuld af
ordsprog, som vi bruger i et væk. Med denne bog
kan I sammen blive klogere på, hvad de mange
ordsprog betyder og hvor de stammer fra.
Fra 4-8 år.
Læs også: Ingen ko på isen: sjove ordsprog om
dyr

Hulter-bulter-folket
og andre børnerim

af Stine de Paoli og Bo Odgaard Iversen

Mød slikmutter Molly, der gerne vil tabe sig. Lektor Ludvig, der leger med ord og Helge, der har
en hulbutik. En skøn bog, der er skrevet af en af
de bedste danske rimsmede, og som er fuld af
sjove rim, der giver børnene lyst til at lege med
sproget.
Fra 4-8 år.

Ordsprog og
talemåder
Klodsmajoren og spektaklet
på legepladsen

af Bjarke Roald Ebbesen
og T heis Vallø Madsen

Tjalfe er en klodsmajor. Han har ødelagt farmors
gebis. Tjalfe tager sin kæphest med på legepladsen, hvor han møder et farligt spektakel, en rigtig
klodsmajor og en spøgefugl. Om mange af de
talemåder, voksne bruger i flæng, og som børn
kan undre sig over, hvad betyder.
Fra 4-8 år.

Den store ordsprogsbog - 90 danske tegnere illustrerer ordsprog
(39.23)

Danske tegnere har illustreret 150 ordsprog fra
hele verden i denne flotte bog. Dyk ned i billederne, og brug bogen til at snakke om ordsprogenes betydning. Bagerst i bogen er quiz, så I
kan teste om I har styr på ordsprogene, og ideer
til leg og spil med ordsprog.
Fra 6-12 år.

Udarbejder: Bibliotekar Marion Tirsgaard · Illustrator: Sira Stampe
Udgiver: © BibMedia as, Herlev 2018 · Tryk: Nofoprint, Helsingør · Varenr.: 47211808

