Rim & ramsor & sånger
Baka, baka liten kaka: läs och lek med de minsta
Här kommer en liten mus: rim och fingerramsor i urval
Min lilla skattkammare. Kom så åker vi!: sånger och verser
Min lilla skattkammare. Sånger och verser om djur
Rim och ramsor för händer, fötter och kropp (Lilla barnkammarboken)
Kommentar:
Här är ett urval böcker med rim, ramsor och sånger som kan passa de minsta barnen.
Pekböcker (0 år - )
Andersson, K.
Andersson, L.
Kruusval, C.
Lindgren, B.
Wolde, G.

Pino och pottan – Pino ska köpa en potta i affären. En enkel bok med
lite text och tydliga bilder
Kanin-saga – pekbok med enkel text (en mening per uppslag)

Små grodorna – populär sångtext i pekboksform
Max nalle – pekboksberättelse med fokus på barnets eget
talspråk
Min lilla bok om verktyg – ordlös pekbok om olika verktyg
Totte leker med kisse – en berättelse med lite mer text för de små

Kommentar:
Små böcker som alla finns med fler titlar
Bilderböcker (3 år - )
Davies, B. Morfars magiska ö
Morfar tar med Stig på en sagolik resa till en magisk ö. En berättelse som börjar som ett
fantastiskt äventyr visar sig vara en ljus historia om döden.
Janouch
Ingrid och Ivar letar spöken
Vardagsspänning för läsare från 2 år
Lidbeck
Kan man…?
Kan man mata en haj? Nej, det kan man inte. En bok med galna frågor där de drastiska
illustrationerna ger en klar bild av varför…
Sif
Freja Dahl som älskade att dansa
Om Freja som älskar dans, men inte törs dansa inför andra och om hur hon finner mod
att göra det hon drömmer om.
Torudd
Torudd
Torudd
Torudd

Vi leker: en dag med farfar
Tåget hem: en dag med mormor
Snabbkalaset: en dag med farmor
Sova borta: en dag med morfar

Fyra härliga vardagsberättelser om livet tillsammans med barnbarn.

Faktaböcker
Norlin
Här kommer rymdskeppet
En bok i serien om Halvan. Här lär han sig hur en rymdfärja fungerar och du får veta vad
som gör det så speciellt att jobba i rymden.
Rymden: faktabok med versaler för kloka små
En enkel faktabok att läsa högt för en vetgirig liten eller att läsa själv för den som lärt sig
läsa versaler.
Kommentar:
För lite äldre barn, 4 år och uppåt, finns många olika sorters faktaböcker. Kanske kan de
böckerna hjälpa dig som vuxen att finna svar på ditt barns frågor om t ex rymden.
Interaktiva bilderböcker
Tidholm, A. Knacka på

Låt barnet knacka på dörrar i olika färger och se vad som döljer sig bakom varje dörr.

Neuhaus,

Vad har hänt här?[en bilderbok med tolv korta filmer]

Varje uppslag visar en bild, men vad har hänt? OM du har en app som läser qr-koder får du veta!
För smarta telefoner och surfplattor.

