- for børn
0-6 år
2017

Nye bøger, film spil og musik

BØGER
For de mindste

skridtet fra potten til det rigtige toilet.

Jessen, Ida
Sille tegner rødt
Høst, 2016. 22 s. 1-3 år

Sille og storesøster Ester tegner med hver sin farve. Ester
har den blå farve, og Sille har
den røde. Ester er god til at
tegne, så nu vil Sille have den
blå farve. Men passer den
farve til Sille?

64.4
Min lillebitte bog om kæledyr
Carlsen, 2016. 34 s. 1-3 år

Fotografisk pegebog om
kæledyr.

Billedbog med rim om en dag i
vuggestuen med spørgsmål til
sproglig stimulering og forslag
til aktiviteter.

Billedbog med dyr som gætter
på hvad den røde ting kan bruges til, indtil Hare kommer og
siger at det er en potteiii.

Genechten, Guido van
Det haster
Turbine, 2016. 28 s. 2-5 år

Alfabetet
Gellert, Dina
En ABC historie på 29 vers
Bolden, 2016. 32 s. 1 cd. 3-6 år

Billedbogs-ABC om den lille
badeand, der stikker af fra
Annas badekar og drager ud
på eventyr.

Wall, Laura
1 2 3 med Gustav Gås
Nyt Nordisk Forlag, 2016. 10 s.
1-3 år

Hansen, Marianne Iben
Min dag i vuggestue
Carlsen, 2016. 28 s. 1-3 år

Bijsterbosch, Anita
Min potte
Turbine, 2016. 28 s. 2-4 år

BILLEDBØGER

Gåsen Gustav tager på opdagelse med sin ven, pigen Sofie,
og lærer at tælle.

Jäntti, Riikka
Lille Mus siger nej!
ABC, 2016. 38 s. 2-4 år

En helt almindelig dag for
Lille Mus, hvor han står op og
bliver fulgt i børnehave, leger
med de andre børn og bliver
hentet af sin mor igen. Alt
imens Lille Mus siger nej og
ikke vil noget af det, han skal.

Langer, Kim
Langer og Smets æøå
Carlsen, 2016. 48 s. 3-6 år
Aakeson, Kim Fupz
Lili vil have pizza
Gyldendal, 2016. 28 s. 2-4 år

Hund kan ikke komme på potte, for der sidder lillesøster.
Mus bruger nemlig lillesøsters
potte, og Frø bruger Mus'
potte. Det haster, så hvad skal
Hund nu gøre? Om at tage

Lili og Vovvov skal selv bage
pizza, fordi mor og far ikke vil
købe i pizzeria.
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Rim med fantasifulde historier
om dyr og brug af talemåder.

Anderledes

Schneider, Stephanie
Elefanterne flytter ind
Turbine, 2016. 28 s. 4-7 år

Jessen, Søren
Bange for alt
Gyldendal, 2016. 28 s. 4-7 år

Fie har ikke nogen at lege med
og hun keder sig. Da en elefantfamilie flytter ind i hendes
opgang, er hun begejstret,
modsat sine naboer. Hun
håber, at de har børn, som
hun kan lege med.

Drengen Villy er bange for alt.
Træer, trapper og stikkontakter gør Villy bange. Når Villy
er på sit værelse, er han tryg,
men det synes hans hund ikke.

Bange

Biler
Göbel, Doro
Verdens bedste sæbekassebil
Lamberth, 2017. 28 s. 4-6 år

Valdemar og Maja har set et
opslag om et sæbekassevæddeløb. De vil rigtig gerne deltage, men det kræver jo, at de
først får bygget en sæbekassebil. Med hjælp fra voksne i
nabolaget lykkes det at skaffe
de forskellige dele til bilen.

Höglund, Anna
Om det her taler man kun
med kaniner
Jensen & Dalgaard, 2016. 60 s.

Billedbog for børn og voksne
om en lille kanin, der føler sig
anderledes og har svært med
at være sammen med andre
mennesker. Heldigvis har den
en morfar, som forstår den.

Nivaa, Claus
Fluen på væggen
Alba, 2016. 36 s. 5-8 år

En flue kan flyve ind i menneskers hoveder og mærke,
hvad de oplever. En dag flyver
fluen ind i en særlig drengs
hoved og oplever de mest
fantastiske ting. Drengen har
Aspergers syndrom og sanser
verden anderledes end andre
mennesker.

Kodal, Janus
Døren
Gyldendal, 2016. 28 s. 5-6 år

Egelund Olsen, Mette
Tut og støvsugermonsteret
Turbine, 2016. 28 s. 3-6 år

Wille er alene hjemme. Det tør
han godt, for mor og far kommer snart hjem. Men pludselig
er det, som om nogen banker
på døren.

Tut vågner pludselig ved, at
hendes hjerte banker højt.
En uhyggelig lyd kommer
nærmere. Tut bliver bange
og undersøger, hvad det kan
være. Støvsugermonstret
kommer.
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Slocinska, Kamila
Sofus elsker biler
Turbine, 2016. 28 s. 2-5 år

Mor spørger Sofus, hvilken
bil han bedst kan lide. Det er
svært at vælge - er det dobbeltdækkerbussen, den uden
hjul, den han fandt i skoven,
eller den han tegnede til far?
For Sofus elsker alle biler!

Cirkus

Drager

Bond, Michael
Fortællingen om
musene på slottet

Brière-Haquet, Alice
Drager
Flachs, 2016. 28 s. 4-6 år

Bregnhøi, Rasmus
Ping i cirkus
Alvilda, 2016. 28 s. 4-7 år

Carlsen, 2016. 36 s. 3-7 år

Billedbog om drager, med lektioner i at have én som kæledyr. Bl.a. hvordan man vælger
én, hvad den spiser til middag
og hvad man skal gøre, hvis
den føler sig ensom, når den
skal sove.

Robertson, M. P.
Tør du holde kæledrager
ABC, 2016. 27 s. 4-9 år

Peter og Ping tager Grog
med i cirkus, for måske kan
han lære nogle nye hundekunstner. Ping og Grog ender
i manegen og kommer til at
lave et klovnenummer.

Billedbog om, hvordan du har
en drage som kæledyr - hvis
du altså tør! Du lærer alt om,
hvad de spiser, hvordan æggene klækker, deres sygdomme,
anatomi og meget mere.

Gori, Mille
Cirkus Mille
Carlsen, 2016. 28 s. 5-8 år

Dyr

Motor Mille fra Ramasjang
fortæller om dengang hun
fantaserede sig til sit helt eget
cirkus. I det cirkus optræder
Bo Bomstærk, Trylle-Torben
og mange flere. De har hver
deres historie og giver gode
råd.

Musefamilien bor i dukkehuset
på den rige greves slot. En
dag bliver dukkehuset kørt
væk, og musene må flytte ind
i haveskuret, hvor der er koldt
og ingen mad. Dukkehuset
kommer heldigvis tilbage og
musene flytter ind igen.

Lacroix, Alexandre
Den lille drage og dens far
Flachs, 2016. 28 s. 4-6 år

Beer, Hans de
Store drømme på små ben
Lamberth, 2016. 28 s. 3-6 år

Johansson, George
Mik Mekaniks værktøj
Klematis, 2016. 36 s. 4-6 år

Den lille drage bor i en hule
med sin far. Den får til opgave
at flyve til landsbyen og brænde nogle huse af, men den
møder kun flinke mennesker,
og den lille drage har ikke lyst
til at brænde noget af.

Gravhunden Gustav er træt af
sine korte ben. Han kan ikke
se alt det, som andre kan. En
dag oplever han den smukkeste udsigt inde i byen og
finder ud af, at det alligevel er
rart at være lille.

Det har stormet i Bakkebjerg,
hvor Mik Mekanik og hunden
Bøf bor. Mik må reparere
huset og hundehuset, men
først skal der ryddes op i
værktøjet. Mik fortæller om
fx hammer, boremaskine og
vaterpas.
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Perret, Delphine
Bigoudi
Jensen & Dalgaard, 2016. 36 s.
5-10 år

Thompson, Emma
Peter Kanin og kæmperadisen
Bazar, 2016. 67 s. 4-6 år

Peter Kanin længes efter
luftforandring. Han hopper
ombord i en lækker madkurv
og pludselig befinder han sig
meget langt væk hjemmefra.

Da Bigoudis hund en dag dør,
bliver hun forfærdelig ked af
det. For aldrig at komme til at
føle den sorg igen, beslutter
hun sig for, at hun aldrig vil
nogensinde vil møde andre
mennesker. Men heldigvis
sker der noget uventet.

Fabians far er død. Fabian
bliver nogle gange meget
vred. Heldigvis forstår hans
mor ham, og de får talt om at
man gerne må være vred når
nogen er død.

Riewe, Jacob
Min ø
Alvilda, 2016. 32 s. 4-7 år

Louie bor alene ved havet
sammen med sin far. En dag
finder han en lille strandet
hval på stranden. Han tager
hvalen med hjem i badekarret.
Men mon faren vil opdage
den, når han kommer hjem.

En historie om en dreng, der
godt kan lide at tegne alene
og godt kan lide at sidde alene
på sin lille hemmelige ø under
det store træ. Men en dag får
han selskab og måske er det
ikke så dumt.

Ensomhed

Jeffers, Oliver
Hittegods
Gyldendal, 2015. 36 s. 3-5 år

Døden
Bundgård, Line
Fabian er vred
Nyt Nordisk Forlag, 2016. 20 s.
3-6 år

Davies, Benji
Stormhvalen
Gyldendal, 2016. 28 s. 3-5 år

En pingvin banker på drengens dør. Drengen tror, at
pingvinen er blevet væk hjemmefra og vil hjælpe den med
at finde hjem. Men måske er
den bare rejst ud for at finde
en ven?

Arro, Lena
Min ven på den
anden side af bjerget
Klematis, 2016. 28 s. 3-5 år

To frøer bor på hver sin side
af et højt bjerg. De savner
begge en ven, og bjerget er
ikke nemt at komme forbi.
Uheldigvis får de to frøer samtidig en god ide, men heldigvis
får de uventet hjælp af månen.

Aalbu, Ragnar
Krokodillen i træet
Turbine, 2016. 44 s. 3-5 år

Den lille krokodille tror, den
ser en ulv og flygter op i et
træ. Den kan ikke komme ned,
men smides ud af en rede,
den søger ly i. Nede på jorden
ser krokodillen virkelig en ulv.
Hvad nu?
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Eventyr

Familien

Svarre, Rasmus
Lille rød
Fahrenheit, 2016. 36 s. 6-10 år

Lille Rød går ind i den mystiske
skov, hvor der er mange sære
væsener. Hun møder ulven,
der sluger hende i én mundfuld, men det lykkes hende at
slippe fri. Gendigtning af folkeeventyret om Rødhætte.

Arenius, Päivi
Mumitroldenes familiealbum
Lamberth, 2016. 36 s.

Mumimor får ordnet familiens
mange billeder, og snart er
hele familien samlet omkring
albummet, for at høre
historierne om den skønne
Mumifamilie.

Dahle, Stefanie
Josefine jordbærfe
- en solstrålehistorie
Lamberth, 2016. 28 s. 4-7 år

Josefine Jordbærfe elsker al
slags vejr, men hendes humør
kommer på prøve, da det bliver ved med at regne. Josefine
beslutter at finde et sted, hvor
hun og hendes jordbærplanter
kan bo, indtil regnen stilner af,
og heldigvis får hun hjælp fra
sine dyrevenner.

Dürr, Morten
Miki finder hjem
Alvilda, 2016. 28 s. 5-7 år

Men den følgende sommer
er storebror blevet for stor til
at lege med lillebror i hulen.
Lige indtil den aften, strømmen går.

Ormerod, Jan
Lillebror skal byttes!
Turbine, 2016. 36 s. 3-6 år

Krokodille-Karoline synes
hendes lillebror lugter, savler
og er kedelig. Krodillemor er
helt vild med ham. På en bytur
forsøger Karoline at bytte lillebror, mens mor bytter en hat.
Men Karoline finder ud af, at
hendes lillebror er den bedste.

Kirstein, Andreas Bræstrup
Pia Linda vil ikke hjem
ABC, 2016. 28 s. 3-6 år

Yarlett, Emma
Bogmonstret Gumle
Flachs, 2016. 28 s. 4-6 år

Mor kommer for at hente Pia
Linda i børnehaven, men Pia
Linda skal lige tegne færdig,
lige på toilettet, lige ind i
puderummet og lige ud på
legepladsen.

Hvad sker der, når det lille
gule monster Gumle begynder at gnaske i kendte
eventyr som "Rødhætte" og
"Guldlok"? Mon det giver ballade?

Sneræven Miki leger på de
store klipper, men falder og
kommer til skade. Tupilak viser
sig for Miki i en drøm, og vil
æde Miki. Tupilak ender med
at hjælpe Miki med at finde
hjem.

Larsen, Andrew
Træhulen
Vild Maskine, 2015. 36 s. 4-6 år

To brødre leger en sommer
i en træhule, som far har
hjulpet dem med at bygge.
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Vedsø, Mette
Glemmer du...
Høst, 2016. 25 s. 4-7 år

Billedbog om Susis farmor,
som bliver dement. Både Susis
far og farmor er kede af det,
men Susi leger med farmor og
gør dem glade igen.

Aakeson, Kim Fupz
Drengen der talte alting
Carlsen, 2016. 28 s. 5-9 år

Knapman, Timothy
Dinosaurer bliver aldrig
trætte!

Hugo elsker at tælle. Han tæller og tæller, indtil alle bliver
trætte af det - på nær hans
døve bedstemor. Hun kan ikke
høre hvad han siger, men hun
forestiller sig alle de spændende historier han fortæller.

Turbine, 2016. 36 s. 3-5 år

Fantasi

Nor leger han er en dinosaur,
så han skal hverken have
aftensmad, i bad eller i seng,
selvom mor siger det. Men det
lykkes alligevel, på Nors egen
dinosaurmåde.

Becker, Aaron
Missionen
ABC, 2016. 44 s. 3-7 år
2. del af: Rejsen

Paoli, Stine de
Monsterskolen
og andre rim for børn

Ordløs billedbog om to børns
oplevelser i en eventyrlig verden, som de finder skjult bag
en dør i en park. Ved hjælp af
magiske farveblyanter tegner
de sig igennem den mission,
som de kommer ud på.

Adolphsen, Peter
Papegøjerne spang gok!
Gyldendal, 2016. 28 s. 5-7 år

Brøgger, Lilian
Der er ingen ende
- altid en ny historie

Det ene vrøvleord afløser det
andet i denne billedbog. De
fire venner Morten, Carlo,
Bøffen og Poul er på eventyr,
men hvad de oplever, er helt
op til læserens fantasi.

Gyldendal, 2016. 130 s. 5-10 år

ABC, 2016. 28 s. 4-8 år

Krogsbøll, Birgitte
Listebog
Jensen & Dalgaard, 2016. 28 s.
4-6 år

Billedbog med den sidste af
de 1001 firkantede historier
og med en masse fantasifulde
billeder, så man selv kan digte
videre på historierne. Der er
nemlig ingen ende på dem der er altid en ny historie.

Billedbog med lister over alt
muligt. Ting med rødt, ting
man kan træde på og underlige ting, der begynder med s.
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Billedbog på rim. Kom med til
monsterskolen, hvor 1.a. øver
sig i at bøvse folk omkuld,
mød Købmand Basse, der
har tilbud på alt med B, og
find ud af hvordan en pige
fra Kalundborg overvinder 14
sultne kannibaler.

Sandén, Mårten
En is i nabogalaksen
ABC, 2016. 28 s. 3-6 år

Emma og Rufus møder
en stjerneklar aften efter
fodboldtræning en række
underlige væsner fx en klat fra
nabogalaksen, to Langører og
De Tre Vise Robotter. De vil
alle have is og så hjem igen.

Filosofi

Følelser

Gustavsson, Per
Badebaljen
Gyldendal, 2016. 28 s. 3-7 år

Balestra, Simone
Den løjerlige historie om Luka
Jensen & Dalgaard, 2016. 36 s.
4-7 år

Pigen Lotte bader i sin balje og
legen med vandet får hende
til at stille store spørgsmål.
Hendes far fortæller, og sammen kommer de omkring universet, jordens oprindelse, livet
på jorden, dinosaurerne og til
sidst menneskets udvikling.

Luka stiger på toget, der skal
gøre ham voksen, men han
bliver blot trist og modløs.
Indtil en dag, hvor han stikker
af gennem et vindue og lærer
at svæve over jorden.

Fødselsdag

Englebert, Éric
Lillebuk og bøllerne
Lamberth, 2016. 28 s. 4-6 år

Lillebuk glæder sig til at starte
i skole, men hver dag bliver
han drillet af nogle store bøller, så han til sidst hverken kan
sove eller lide at gå i skole.
Heldigvis kan fantasivennen,
Ulrik, hjælpe ham.

Grann, Camilla
Anton Tigertæmmer
Pressto, 2016. 40 s. 4-8 år
Tobiasen, Inger
Bastian og Vilma
sidder i kosteskabet

Brüel, Kaya
Johan & tandfeen Tanja
fra Mælketanderup

Turbine, 2016. 60 s. 4-6 år

Bastian og Vilma beslutter
sig for at sidde og kede sig
i kosteskabet. Der går dog
ikke længe, før der sker noget
mærkeligt, og de to er på vej
ind i eventyrenes verden.

Carlsen, 2016. 52 s + 1 cd. 5-8 år

Johan er kommet til at sluge
sin rokketand. Nu har han
ingen tand at lægge under
hovedpuden. Men da tandfeen Tanja kommer om natten,
har hun en idé til, hvordan de
kan få den tabte tand op fra
maven.

Steffensmeier, Alexander
Fødselsdagsfest for Lotte
Flachs, 2016. 28 s. 3-6 år

Endelig har Lotte fødselsdag,
og hun fantaserer om, hvordan hele gården forbereder
en fest for hende. Men hvad
er nu det? Alle har vist glemt
Lottes store dag.
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Anton kan blive så vred, at det
føles som om han har en tiger
inde i maven. Ved at visualisere sin vrede som en tiger i
cirkus og Anton som tigertræneren bliver det en tigerkilling,
som ikke skræmmer alle.

Tietäväinen, Aino
Bare en ond drøm
Høst, 2016. 47 s. 5-7 år

Pigen Aino får hjælp af sin far
til at bearbejde de mareridt,
hun har i alderen tre til seks
år. Hun tegner dem, og far
trøster hende.

Gå på opdagelse

meget af den. Prinsessen følger fuglen rundt på hele slottet, men da hun fanger den, vil
den ikke synge mere.

Thorsson, Kjell
Havmonster i knibe
Flachs, 2016. 28 s. 4-7 år

Mille og Mikkel Opfinder skal
redde byen fra et havmonster,
som hærger nede i havnen.
Mille følger efter havmonsteret, som viser sig at være
noget helt andet.

Bizien, Jean-Luc
50 overraskelser
i dragernes land
Turbine, 2016. 47 s. 5-8 år

Du er Anton, som har fået et
drageæg i fødselsdagsgave.
Men en nisse stjæler ægget.
Du har nu til opgave at få
det tilbage igen ved at vælge
de rigtige løsninger og løse
opgaver.

Hjemve
Cera, Joaquín
Superhelte-flunkerne
Carlsen, 2016. 28 s. 5-8 år

Superhelte-flunkerne i
Omega-kommandoen bekæmper Gangster-flunk og en
række andre skurke fra Det
Djævelske Broderskab. Det
sker bl.a i New York, Berlin og
Tokyo.

Hennig, Dirk
Professor Fiks' fjollede
verdensomflyvning
Lamberth, [2016]. 28 s. 5-8 år
Barnes, Lesley
Flyv min fugl!
Nyt Nordisk Forlag, 2016. 14 s.
3-5 år

Prinsessens fugl flygter fra sit
fuglebur, og hun må fange
den. Den synger for hende
hver morgen, og hun holder

Tag med på nye oplevelser med Professor Fiks og
hans nyeste opfindelse
Kombiturbonavigatoren.
Undervejs kan du finde mere
end 250 fejl og fiksfakserier.

Boston, Paul
Kan du finde vej? - under havet
Lamberth, 2016. 29 s. 5-10 år

Find vej til havsernes kongelige
slot. Ruten går bl.a. gennem
blækspruttens rundkørsel og
stikkende søanemoner. Med
kort, koordinater og opgaver.
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Zelander, Eva
Emilie har hjemve - eller
måske har hun en hjemmefe?
Pressto, 2016. 32 s. 4-7 år

Sofie og Emilie leger sammen
hver dag. Emilie vil gerne sove
hos Sofie, men der tør hun
ikke, for hun får sådan hjemve.
Emilies hjem-fe begynder nemlig at flagre uroligt rundt når
hun ikke sover i sin egen seng.

Kæledyr

Lyng Hansen, Helen
Inger & Carlo
hjælper med at lave mad
Carlsen, 2016. 28 s. 2-6 år

Lillesøster Inger på 2 1/2 og
Carlo på 4 1/2 hjælper far med
at lave mad.

Mobning
Inkpen, Mick
Din bedste ven
Flachs, 2016. 36 s. 3-7 år

Opførsel

Prinsesser

Salling, Lotte
Opførsel i familien Op & Ned ude og hjemme

Brière-Haquet, Alice
Prinsesser
Flachs, 2016. 28 s. 4-6 år

Sprog & Leg, 2016. 32 s. 4-8 år

Billedbog med rimet tekst om
god opførsel. Er det i orden at
lyve? Skal man hjælpe hinanden? Og må man godt bande?

10 sjove råd til hvordan man
skal passe sin prinsesse. Tips
til påklædning, spisevaner og
hvordan man får hende til at
sove.

Ordsprog

Sjove bøger

Den lille hund er uartig og kan
godt lide at lave ballade og
stikke af. Men når nøden er
størst, er det godt at kunne
regne med sin bedste ven.

Mad
Ahlburg, Kirsten
Sofakartoflen
Wisby & Wilkens, 2016. 28 s.
4- 7 år

Sofakartoflen er doven, og
han vil helst ligge på sofaen,
og spis slik, fritter og burgers.
De andre kartofler er trætte
af Sofakartoflen, og en dag
brænder de sofaen. En smuk
gæst fra et andet land, den
franske kartoffel, laver sund
mad til ham.

Platz, Sten
Polle Frø
Turbine, 2016. 40 s. 4-7 år

Polle Frø er bange for Oluf
Tudse, men heldigvis viser
Laura Polle, at det er vigtigt at
sige fra over for de store - især
når de mobber.

Den store ordsprogsbog
Gyldendal, 2016. 216 s. 6-12 år

Illustration af 90 mere eller
mindre kendte danske ordsprog. Med opgaver og forslag til aktiviteter og lege.

Brunstrøm, Thomas
Sallys far er sygt pinlig
Turbine, 2016. 36 s. 4-7 år

Sallys far er meget pinlig. Men
Sally giver far en lærestreg.
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Kunnas, Mauri
Når mørket falder på
Lamberth, 2016. 44 s. 3-6 år

Lee, Andy
Åbn ikke denne bog
Karrusel, 2017. 28 s. 4-7 år

Rørbæk, Maria
Ordtrolden
Gyldendal, 2016. 28 s. 3-8 år

Hvad sker der, når de fleste
sover? Det er jo ikke alle, der
sover. Nogle må arbejde og
andre fester. Et kig på livet om
natten.

Af en eller anden grund, vil en
blå figur i stramme brune bukser og store gummisko inde
i bogen, helst have at du slet
ikke læser i denne bog...

Anton vågner og pludselig
gentager han forskellige ord.
Det er Ordtrolden, der har
været på spil, og hvis ikke
Anton finder modgiften,
vil han for evigt tale sådan.
Anton, Anna og farfar må nu
finde Ordtroldens hule.

Lauridsen, Christina Vanessa
Da fuglene glemte at flyve
Turbine, 2016. 32 s. 3-6 år

Ousland, Bjørn
Småbørnssuppe
ABC, 2016. 44 s. 4-7 år

Da Luna vågner en morgen er
der fugle over det hele. Fugle i
haven og i huset og på vejene.
Fuglene spankulerer lidt rundt,
men flyver ikke, for det kan
de ikke. Det står på en uge, så
finder Luna på noget, sammen
med hendes far der er pilot.

Folk er glade og har det godt
i den lille by. Men pludselig en
morgen er alle byens børn forsvundet. Hvor er de henne? I
bjerget ved byen holder nogle
underlige hekse og troldmænd
til.

Hohle Hansen, Henrik
Trutmund og frømand
Jensen & Dalgaard, 2016. 28 s.
4-8 år

Der var engang en prinsesse,
der kyssede en frø. Sådan
starter 24 små kyssehistorier,
men de har alle vidt forskellige slutninger, for frøen bliver
ikke altid bare til en frø.

Heger, Ann-Katrin
Hvad ville du så gøre?
Lamberth, 2016. 36 s. 4-6 år

Hvad vil du gøre hvis fx din
bedste ven var en flodhest
eller din kat kommer hjem
med en levende mus? 14 forskellige fantasifulde og realistiske dilemmaer med mange
sjove svarmuligheder.
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Tarpley, Todd
Elmers bedstemor er ninja
Lamberth, 2016. 36 s. 4-6 år

Elmers bedstemor, som er
ninjakriger, kommer til at lave
ballade i skolen og til træning,
men ender med at hjælpe
Elmer under fodboldkampen.

Sovetid

Spøgelser

Nordahl, Peter
Ib kan ikke holde det ud
Gyldendal, 2016. 28 s. 3-5 år

Wilde, Oscar
Cantervillespøgelset
Turbine, 2016. 28 s. 6-9 år

Hunden Ib kan ikke sove fordi
musen snorker. Ib kan ikke
holde det ud og går udenfor.
Men stilheden er langt værre
end den velkendte snorken,
og Ib vælger at sove indenfor
hos musen, trods alt.

Rhode, Signe Johanne
Hvorfor skal jeg sove?
Historia, 2016. 42 s. 3-6 år

Eriksen, Endre Lund
Alvin Pang og hvad forældre
laver, når du sover

Valter vil ikke sove. Mor forklarer hvorfor man skal sove
- at kroppen og hovedet skal
slappe af, så man er frisk til en
ny dag. Til sidst finder Valter
ud af, at det nok er en meget
god idé at sove. Med afspændingsøvelse for børn.

Turbine, 2016. 35 s. 4-6 år
Alvin Pang ; bog 3

Hvad laver forældre, når børn
sover? Det funderer vennerne
Alvin, Emma, Annika og Adil
over en aften, hvor Alvins mor
afslutter en superhelte-leg
med ordene; "Så er det sengetid". Alvin beslutter sig for at
finde ud af det.

Hest, Amy
Den første vinternat
Turbine, 2016. 36 s. 3-6 år

Det sner. Lille frøken Bjørn
er ikke spor træt. Hun vil se
på stjernerne og trille i sneen
sammen med Mor Bjørn. Men
bjørne sover om vinteren.
Mon stjernerne og Mor Bjørn
er der, når frøken Bjørn vågner igen?

Slotsspøgelset Sir Simon
har i århundreder spøgt på
Canterville Slot, og det går godt
med at skræmme folk. Da en
familie flytter ind er det imidlertid ikke nemt at være spøgelse, for familien har slet ingen
respekt for et ægte spøgelse.

Sygdom

Sommerskov, Carsten
Fililumbur - du er en stjerne!
People'sPress, 2016. 28 s. 3-7 år

O'Byrne, Nicola
Sidste bog før sengetid
ABC, 2016. 44 s. 4- 7 år

Den søde drage, Fililumbur,
passer på dig om natten og tager dig med til
HokusPokusStjernen. Her
skal du skal hjælpe med at
ordne Mælkevejen, som
Stjernekasteren er kommet til
at ødelægge. Bogen er selvværdstræning og sovehjælp
til børn.

De tre små grise, Askepot og
Rødhætte samt ulven vil alle
gerne være hovedpersoner i
denne sidste historie før du
skal sove. Men hvem bestemmer? Kan en bog rives i stykker indefra?
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Nyholm, Rosa Gjerluff
Bjørn på Bamsehospitalet
FADL, 2016. 36 s. 3-6 år

Bjørn finder en bamse på lossepladsen. Bamse har ondt i
armen og har mistet det ene
øje, så Bjørn tager bamsen
med på Bamsehospitalet. En
introduktion til første besøg
hos lægen eller på hospitalet.

Trafik

Skafte, Ulrik T.
Cykelrytter Madsens
uheldige dag

Uhygge

Turbine, 2016. 28 s. 4-8 år

Cykelrytter Madsen vil være
en af verdens bedste cykelryttere. Han deltager i et cykelløb, men det går ikke som han
håbede. Man skal huske at
overholde færdselsreglerne!
Mouritzen, Peter
Prop
Jensen & Dalgaard, 2016. 28 s.
4-6 år

Bobs bedstemor er blevet
syg. Hun har fået en blodprop
i hjernen og er kommet på
hospitalet. Bob spekulerer på,
hvad det mon er for en prop,
bedste har fået, og om han
mon selv kan få sådan én?

Oud, Pauline
Lasse er syg
Turbine, 2016. 28 s. 3-5 år

Lasse er syg og kan ikke komme i børnehave. Barnepigen
Emma skal passe ham, og hun
kan bage pandekager.

Trylleri
65.821
Villads fra Valby
Høst, 2016. 28 s. 5-8 år

Caplain, Véronique
En uhyggelig historie
Lamberth, 2015. 28 s. 3-6 år

Georg Gedebuk læser historie
for de to gedekid Mads og
Mette. Historien handler om
en sulten ulv.

Kig og find opgaver, quizzer og spil til børn fra 5-8 år
på 5 til 8 om de vigtige ting
i trafikken som at gå over
vejen, at være sikker på cykel,
parkerede biler, og busser og
lastbiler.

Venskab

Lange, Tove Krebs
Max og Bella - tager bussen
Gyldendal, 2016. 32 s. 4-6 år

79.37
Tricks og trylleri
med Alfons Åberg

Max og Bella tager bussen
alene - det er sjovt at lære om
trafik og at køre i bus, men de
kommer til at køre den forkerte vej. Hvad gør de nu?

Gyldendal, 2016. 28 s. 4-7 år

Lær ni forskellige trylletricks
med Alfons Åberg.
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Adolphsen, Peter
Blommeægget
Jensen & Dalgaard, 2016. 28 s.
4-7 år

Grif-knallerten Luigi henter
hver dag blommejuice til sin
elskede blæksprutte-støvsuger
Else Margit, men en dag er
det udsolgt. Hvad skal Luigi nu
gøre, for Else Margit holder så
meget af blommejuice?

Genechten, Guido van
Tik-tak - den lille robot
Turbine, 2016. 36 s. 3-6 år

Kelly, John
Må jeg være med i din klub?
Flachs, 2017. 28 s. 4-6 år

Lau får en helt speciel fødselsdagsgave, nemlig en robot.
Snart bliver han og Tik-Tak
bedste venner i verden.

And vil gerne have venner, og
han spørger Løven om han må
være med i hans Løveklubben.
Men And kan ikke brøle som
en løve, og anmodningen bliver afvist. Sådan går det flere
gange.

den syngende sangbog. Cd'en
indeholder bogens sange
indspillet.

Strid, Jakob Martin
Lille Frø bygger rumraket
Gyldendal, 2016. 39 s. 4-7 år

Lille Frø er faldet godt til i sin
nye familie. Han laver ikke så
mange narrestreger mere,
men han har stadig masser
af idéer. De tre frøbørn bygger sammen en raket. Ved et
uheld sender frøfar familien
ud på eventyr i rummet...

Johnsen, Zenia
Jeg elsker dig hest!
Gyldendal, 2016. 28 s. 5-8 år

Stine stikker af hjemmefra
uden at vide, hvor hun er på
vej hen. Men da hun møder en
hest, er hun nået frem. Nu skal
de bare lige blive venner...

Karrebæk, Dorte
Den lille røde trold
driller sin ven
Gyldendal, 2016. 28 s. 3-5 år

Den lille, røde trold er i drillehumør, og det går ud over
hans ven, den gule snegl - men
selv de bedst mente drillerier kan undertiden være for
meget af det gode.

Lindén, Jonas
Molly - verdens kedeligste dag
Klematis, 2016. 28 s. 4-6 år

HØJTLÆSNING

Det er sommerferie, og Molly
keder sig. Hendes bedste ven
er på ferie, og det regner. Far
siger hun skal gå ud at lege.
Udenfor er der snegle - og
Olaf fra børnehaven. Måske
kan de finde på noget?

Ajmi, Zakiya
Den syngende sangbog
Carlsen, 2016. 66 s. 1 cd. 6-9 år

På biblioteket står en usædvanlig bog; det er en syngende
sangbog. Hvis du låner den,
synger den en sang, specielt til
dig. Men bøger har også følelser, så man skal være god ved
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Buttenschøn, Thomas
Bare kald mig Tofte
Carlsen, 2016. 126 s. 1 cd. 4-7 år

Tofte, en lille brun bjørneunge,
bor alene med sin far i en lille
by, hvor der ellers kun bor
hvide bjørne. Toftes mor, som
er en brun bjørn fra de varme
lande, bor i den store by med
sin nye kæreste, og Tofte
savner hende. Cd med indspilning af fortællingens indlagte
sange.

Daneskov, Lars
Smørhår og duksedrenge
Politiken, 2015. 155 s. 6-9 år
4. del af: Tro, håb og gorgonzola

Reuter, Bjarne
Elise og den brugte hund
Gyldendal, 2016. 163 s. 6-9 år

Elise bor sammen med sin far
på Vesterbro. Hendes mor er
i Brasilien. Elise savner hende
frygteligt. Elise får en brugt
hund, der kan tale. Sammen
oplever de en hel masse - bl.a.
holder de månen i en snor.

Det er snart jul, men Anton er
ikke glad. For der starter en ny
dreng i hans klasse, og pludselig virker det, som om Molly
ikke har tid til at være sammen
med ham mere.

Fragola, Elvira
Et eventyrligt efterår
i Mumleby

Aamand, Kristina
Omar, Bruno og Mussa
- mission bye bye, Bassemand

Turbine, 2016. 167 s. 6-10 år

Gyldendal, 2016. 80 s. 6-9 år
Omar, Bruno og Mussa ; 4

Vera og Astrid leger og fortæller historier i den hyggelige by
Mumleby, hvor de fejrer efterårets traditioner. Byens voksne fortæller sagn og eventyr
om de gamle traditioner. Med
opskrifter og aktivitetsforslag.

Filskov, Karen
Bring en ting
Gyldendal, 2016. 28 s. 5-9 år

Nilsson, Frida
Ishavspirater
ABC, 2016. 374 s. 6-10 år

Firetyve finurlige figurdigte
om ting, vi kan bringe med os
som fx paraply, skoletaske og
mobiltelefon.

Da pigen Siris lillesøster bliver
kidnappet af den onde pirat
"Hvidhoved", begiver Siri sig
ud på en lang og farlig rejse
for at frelse hende.

Da Brunos mor bliver forelsket, kommer de tre bedstevenner på en mission for at
få kæresten ud af billedet i
en fart.

Toft, René
Skurkistan
Calibat, 2016. 132 s. 6-9 år

Ingolf bor i Skurkistan, hvor
man skal lyve og stjæle og
være en bandit. Men Ingolf
har ikke lyst til at være en
skurk og bliver rodet ind i en
masse ballade med luftpirater,
slagsmål og en revolution.
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FILM
Barbie på eventyr i rummet
Universal Sony Pictures Home
Entertainment Nordic, 2016.
Dvd. 5-11 år

ter på engen, fx græshoppen
Flip. Maja ser noget hun ikke
skulle have set, og bortvises
fra bikuben.

Filmen om Radiserne med
Nuser og Søren Brun

Girlz 4 life
Nordisk Film, 2016. Dvd. 5-10 år

Fox-Paramount Home Entertainment, 2016. Dvd. 5-15 år

Popstjernen Livi kommer til
byen, og friends pigerne vil
have hende til at lytte til deres
sang. Desværre stjæler Livis
manager sangen, og nu skal
pigerne stå sammen for at få
den tilbage.

Der kommer en ny pige i
hjertensgode og mega-usikre
Søren Bruns klasse. Den lille
rødhårede pige rammer Søren
lige i hjertekulen. Men tør han
nærme sig hende? Og Sørens
hund Nuser bliver også forelsket i dennes fantastiske, fortløbende roman om luftkampe
under 1. Verdenskrig!

Barbie bor sammen med sin
far i en fjern galakse, hvor
stjernerne endnu funkler. Men
de falmer, så mørket vil sænke
sig, med mindre en bebudet
frelser dukker op. Galaksens
konge mener, at han er den
udvalgte, men det er Barbie,
som ender med at blive
Prinsesse Stjerneskud!
Far til fire's vilde ferie
Nordisk Film, 2016. Dvd. 5-12 år

Far til fire familien skal på ferie
i Fru Sejersens sommerhus
ved Vadehavet. Som sædvanligt roder Far sig ud i en grim
mistanke om tyveri, og nu er
det op til resten af familien
at rense Far for mistanke,
samt at fange de rigtige tyveknægte.

Kate & Mim-Mim
- funny bunny friend
SF Film, 2015. Dvd. 3-7 år

Heidi - up to the mountain
SF Film, 2016. Dvd. 4-9 år

Heidi, der er forældreløs,
bliver sendt til Alperne for at
bo hos sin bedstefar; en barsk
og gnaven eneboer. Heidi skal
vænne sig til sit nye hjem,
men hun falder snart til og får
mange nye venner blandt dyr
og mennesker.

Bien Maja
Mis. Label, 2016. Dvd. 5-7 år

Bien Maja er en lille bi, som
ikke er så vild med det almindelige biliv, hvor arbejde og
honning ellers er vigtige ting i
livet. Maja er nysgerrig og vil
gerne være venner med insek-
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Kate er en sød og kvik pige på
omkring de fem år, som har
mange sjove stunder sammen
med sine forældre. Og sit tøjdyr, den lilla kanin Mim-Mim,
som bliver levende, når de
tager til fantasilandet Mimilu.
Her bor de sjoveste skabninger i de mest fantastiske
omgivelser.

SPIL

Koala Brødrene
SF Film, 2016. Dvd. 2-6 år

Xbox One

Playstatation 4

Koala-brødrene Frank og
Buster bor i en lille, hyggelig
flække, der ligger midt i en
uendelig ødemark. Frank og
Buster har én eneste mission
her i livet: At hjælpe andre!
Med deres flyvemaskine overvåger brødrene minisamfundet for at give en hjælpende
hånd, hvor det behøves.
Zou - kunst-konkurrencen
SF Film, 2016. Dvd. 3-6 år

Zebraføllet, Zeb, bor sammen med sin mor og far i et
stort zebrahus. På første sal
bor hans farmor og farfar og
øverst oppe bor hans oldemor. Der er masser af fart på
Zeb, der elsker at lege med
sine mange venner, spille
musik med sin oldemor eller
arbejde i haven med sin farfar.

Rocket league
505 Games, 2016. Fra 6 år
Lego Star wars
- the force awakens
Warner Bros. Interactive
Entertainment, 2016. 5-13 år

Actionspil. Adventurespil.
Tag rollen som Rey, Han Solo
eller en af de andre karakterer fra Star wars-universet
og deltag i jagten på Luke
Skywalker, medens du kæmper mod Dødsstjernen og
Stormtroopers.

Løvernes garde - slip kraften løs
Walt Disney Company Nordic,
2016. Dvd. 5-10 år

Kion, Simbas søn, er født til at
lede Løvernes garde. Sammen
med sine umage venner forsvarer han sletten med de
skøre hyæner og andre farer.
Sammenhold og venskab
betyder meget for gruppen,
selvom det også er vigtigt at
finde sig selv.
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Fodboldspil. Racerspil.
Fodbold og racerspil mødes.
Scor vilde stunt-mål og udfør
tyngdekraft-udfordrende redninger.

MUSIK

Emma Pi
Slentrer gennem regn
Sony Music Entertainment
Denmark, 2016.

Emma Pi vandt MGP i 2014
og synger charmerende her
gamle klassikere som "Når lygterne tændes" og "Jeg sætter
min hat".

Hjulene på bussen
Universal Music, 2016.

Et overflødighedshorn af årtiers skønne børnesange som
Elefantens vuggevise, Jeg er
så glad for min cykel, Bro bro
brille og mange mange flere.

Fra Eventyrteatrets forestilling
i Glassalen, Tivoli 2016.

Trolle, Hanne
Fra mig til dig
Gateway Music, 2016.

Stine Michels anden fortælling
om Trolderose og Trommelise,
to finurlige og musikalske
figurer. Denne gang handler
historien om Lille Sky, der
forsvinder efter et skænderi
med solen, men som de to
hovedpersoner gennem sang,
musik, dans og rytmer får
kaldt tilbage, da den ikke kan
undværes.

En musikalsk fortælling om
drengen Omar, der er byens
bedste drageflyver. En dag må
han pakke sin kuffert og rejse
med sin familie til et fremmed
land. Her er alt anderledes, og
det er ikke nemt at få nye venner, indtil en dag der er fest
og drageflyvning.

The Song Garden
Altid
Gateway Music, 2016.

Mias Musikalske Univers
Dans med mig
Mia Engsager, 2016.
Eventyrteatret
Nilens stjerne
Eventyrteatret, 2016.

Michel, Stine
Lille Sky
Go' Danish Folk Music, 2016.

Børnemusikalsk new agealbum komponeret med sigte
på at fremme empati og selvomsorg hos børn i alle aldre
samt fremme samhørighedsfølelsen med verden omkring.

Mias Musikalske Univers blander latin med jazz og pop, og
sangene handler om børns
hverdag, fantasi og tanker.
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