Brunch og billedbøger
Årets bedste…
Gode tips til højtlæsning:
Læs
Læs
Læs
Læs
Læs
Læs

i ro – sluk for TV
tit. Læs bare lidt, men tit
højt eller fortæl om billederne – børn elsker fars og mors stemme
gerne en gang til – børn elsker at høre den samme bog
tidligt – bøger er også for babyer
overalt – i bad, i bus, på strand, på skød, i stol, i seng i tog.

For de små:
Adbåge, Emma:Lille hånd
illustrator: Emma Adbåge
Hvad har et barns lille hånd lavet i løbet af en dag? Den har bl.a. rørt i
grød, vinket farvel, gravet huller, aet katten og holdt i hånd.

Bee, William: Stanley på byggepladsen
illustrator: William Bee
Stanley skal bygge et nyt hus for Myrna. Hendes grund skal ryddes,
fundamentet støbes, murstene lægges, taget skal på, og til sidst skal
huset males. Det bliver en travl dag for Stanley.
Der er flere bøger om Stanley

Juul, Rasmus: Cykeltyven Hasse
illustrator: Rasmus Juul
Ræven Hasse finder en fin lille cykel, som han vælger at låne for at cykle
en tur. Da han vil sætte den tilbage, møder han cyklens ejermand, som
grædende går rundt og leder efter den.

Thomsen, Thorstein: Holgers sut
illustrator: Lea Letén
På jagt efter sin sut finder Holger tigermasken i skabet. Den bliver
nyttig, da han senere finder sutten i munden på den store isbjørn.
Der kommer flere bøger om Holger

Tobiasen, Inger: Ida og regnvandspytten
illustrator: Inger Tobiasen
Det er en regnvejrsdag, og Ida leger udenfor sammen med Kalle. De
ser, hører og mærker regnen. De vil lokke Mis ned i regnpytten, men
det synes den ikke er sjovt.
Der er flere bøger om Ida

Aakeson, Kim fupz: Lili møder en dum unge
illustrator: Siri Melchior
Lili keder sig i haven sammen med sin hund Vovvov. Hun kan høre
nogen i haven ved siden af. Der er en der griner som en dum unge. Gad
vide hvem det er?
Der er flere bøger om Lili.

For de større:

Jessen, Ida: Da Carl næsten sov i telt
tegner: Hanne Bartholin
Elefantungen Carl skal sove i telt med sin veninde Fanny, men da
mørket sænker sig ønsker Carl sig tilbage i huset til mor og far.
Udenfor teltet ånder alt dog fred og ro og de to elefantunger begiver
sig ud i sommernatten.
Der er flere bøger om Carl

Melchior, Siri: Rita og krokodille – pindsvinet
Rita og krokodille finder et pindsvin i farmors have. De prøver at fange
den, så den kan blive deres kæledyr. Men den er svær at fange, og så
stikker den når den skal aes!

Nordahl, Peter: Ib hjælper en and
illustrator: Rasmus Bregnhøi
Ib, den lille hvide hund, kommer andemor til undsætning, da en kat
skræmmer hende væk og vil tage æggene.
Der er flere bøger om Ib

Palmaer, Andreas Hamsteren er væk!
illustrator: Ingela P. Arrhenius
Billedbog. Elliot har verdens klogeste hamster og når Elliot bor hos
far, er det mor, som passer den. En dag går det galt, og Otto er
væk. Nu er gode råd dyre, mor må finde en løsning inden Elliot
kommer hjem.

Strid, Jakob Martin: Mimbo Jimbo og den lange vinter
illustrator: Jakob Martin Strid
Den lille, blå elefant Mimbo Jimbo undrer sig over, at det er snevejr,
nu hvor foråret burde komme. Sammen med sine venner undersøger
han, hvorfor vejret opfører sig så mystisk. Det bliver en spændende
rejse ud i snelandskabet.
Der er flere bøger om Mimbo Jimbo

Wallengren, Cecilie: Kamma Morgensur
illustrator: Dorte Pontoppidan Thyssen
Billedbog. Lige fra Kamma slår øjene op den morgen, går alt galt. Det er
den forkerte morgenmad, den forkerte tallerken, det forkerte tøj osv. Først
da mor kommer til at træde i en stor, våd hundelort, kommer Kamma til at
grine.
Der er endnu en bog om Kamma

Winding, Alberte: Betty elsker mor
illustrator: Rasmus Bregnhøi
Betty er syg og kan ikke komme i børnehave. Hun er ikke vild med, at det er
mor, der bliver hjemme hos hende. Det plejer at være far, så ved mor
overhovedet, hvordan man plejer en syg Betty?
Der er flere bøger om Betty

Aakeson, Kim Fupz: Velbekomme, hr. Struganoff
illustrator: Siri Melchior
Hr . Struganoff vågner midt om natten, fordi hans mave rumler. Han står op
for at lave noget natmad, og under madlavningen støder han hele tiden på
modsætninger.
Der er tre bøger om Hr. Struganoff

Aakeson, Kim Fupz: Vitello tigger en masse slik
illustrator: Niels Bo Bojesen
Vitello synes det er vildt uretfærdigt, at der kun er slikdag om fredagen.
Sammen med møgungen William beslutter han at skaffe en masse slik
ved at rasle til Halloweeen selvom der er lang tid til. Gad vide om det
virker?
Der er flere bøger om Vitello

Eventyr
Andersen, H.C.: Fyrtøjet
(bearbejdet af Birgitte Qvint)
Ill. Lea Letén
Eventyret om soldaten som ved hjælp af en heks og tre hunde til slut vinder
prinsessen. Bagest i bogen forslag til dialogisk læsning af Fyrtøjet.

Andersen, H.C.: Svinedrengen
illustrator: Ursula Seeberg
Eventyret om prinsen, som med fine gaver bliver afvist af prinsessen, og
som derfor forklæder sig og får arbejde som svinedreng hos kejseren.

J. L. K. Grimm, W. K. Grimm: Rødhætte
illustrator: Kirsten Raagaard
Det klassiske eventyr om Rødhætte, der skal bringe en kurv med vin og
kage til sin syge bedstemor og som i skoven møder en sulten ulv. Med
forslag til dialogisk oplæsning.

Jørgensen, Mette: Konen i muddergrøften
illustrator: Bo Odgård Iversen
Gendigtning af Brødrene Grimms klassiske eventyr om den fattige fisker
og hans grådige kone. Fiskeren redder en flynders liv, og til gengæld
opfylder flynderen konens ønsker. Konen ønsker sig mere og mere, og
til sidst ender det galt.

Lange, Tove Krebs: Kylles kage
illustrator: Bente Bech
Kylle vil bage en æblekage og beder sine venner om hjælp. De dovne
venner har dog travlt med at passe deres eget - lige indtil Kylles kage er
færdig. Kylle lader dem spise med - men der er dog en enkelt betingelse.

Poulsen, Birde: De tre Bukke Bruse
illustrator: Birde Poulsen
Det klassiske eventyr om de tre Bukke Bruse, der skal over en bro
for at komme op på sæteren og æde sig tykke. Under broen vogter
en trold, der er både fæl og farlig. Med forslag til dialogisk læsning.

Rim og remser

Løve Østerbye , Trine: En lille stribet zebra og andre børnerim
illustrator: Kamila Slocinska
Samling med 12 sjove, skøre og fantasifulde børnerim om bl.a.
undulatfabrikker, sprængte korsetter, spøgelser i stiletter og et
sokkestrikkende tusindben.

Riis, Claus: Sneglepost og sokkerim
illustrator: Claus Riis
24 skøre rim og vanvittige vers om fugle, der er på twitter, en hiphoppende kænguru, en bjørn, der sælger sit skind før den blev
skudt og meget mere, der indbyder til leg med sproget.

Tobiasen, Inger: Antons briller ligger mellem citronerne
illustrator: Inger Tobiasen
Anton Albertus Andersen har mistet sine briller mellem citronerne,
og mens han leder efter dem, vrøvler han sig gennem alfabetet.

