Hokus Bokus – Lesetips 3
Vi kjører : Xavier Deneux

En pekebok hvor barna kan bli med å kjøre bil, båt, buss, fly eller
månerakett. Med utskjæringer i kartongsidene slik at barna kan
utforske.

Dumme Teo : Tina Soli
Petra er blitt storesøster. Hun oppdager at det slett ikke er noe
morsomt å bli storesøster, for mamma og pappa har ikke lenger
tid til Petra. Det er Teo som får all oppmerksomheten, selv om
han bare bråker og bæsjer på seg hele tiden. Dette er en
humoristisk bok om hvordan en storesøster eller -bror kan føle
det når det kommer et nytt familiemedlem inn i familien.

På havets dyp : Emiri Hayashi

En liten fisk viser oss rundt på havets dyp, og vi møter
innbyggerne der: en hval, to havskilpadder og 3 blekkspruter.
Kan også brukes som tellebok.

Kjelle i hundebarnehagen : Kajsa Gordan
Kjelle er en hund som liker å være hjemme med eieren sin, kose
seg og ta det med ro. Men en dag sier eieren hans at han må
begynne i hundebarnehage fordi hun har fått seg jobb. Kjelle blir
engstelig. Han er redd de andre hundene skal være dumme mot
ham, eller at han ikke får noen venner. Les også; ”Hører
du,Kjelle?”

Smarte små – faktaserie for de yngste
Smarte små-serien tar barnas spørsmål og virkelighet på alvor.
Bøker med klaffer, som gir barna en mulighet til å leke seg til
kunnskap. Flere titler i denne serien. Bl.a. I trafikken,
Barnehagen min, Babyen vår, Gravemaskiner, Kroppen vår.

Iver baker : Marianne Nygård
Iver er en fyr som vil så mye. Da han og lille Blå blir bedt i
bursdagen til Kanin, vil Iver bake en kake. Kaka skal inneholde
alt det som gjestene synes er godt. Men det spørs om
kombinasjonen eplekake med appelsin og fisk passer så godt
sammen.

Skøytesirkus : Gudny Ingebjørg Hagen

Hele barnehagen skal på skøytetur, og Adil vil sitte sammen med
Rose på bussen. Men Gro er hele tiden i veien, hun skal alltid
ødelegge. Serien om Josefine Olsens barnehage er spennende og
gjenkjennelige historier for de yngste, som følger årstidene og
har en ny hovedperson i hver bok.

Min 1. bok om dyr : Marie-Francoise Mornet

Denne aktivtetsboka lærer man om hunderaser, dyrefamilier,
dyrene på savannen, dyr på gården, dyrespor, livet i havet,
ponnier, fjær og pels, kjæledyr, dinosaurer, fabeldyr,
utrydningstruede dyr, småkryp, polardyr og dyrelyder. I tillegg
har boka noen eventyr. Til hvert tema er det to sett spørsmål
med forskjellige vanskelighetsgrader. De enkleste spørsmålene
er merket med mus, de litt vanskeligere med bjørn, slik at hver
og en kan tilpasse kunnskapen til sitt nivå. Har faner i sidene.
Kartonert.

Monster-Frida : Mari Sager

Vesle Frida er en litt smårampete jente på fem, snart seks år.
Hun har nettopp mistet sin første tann og i tillegg skal hun være
med pappa på jobb. Men det er ingen som ser at hun har mistet
en tann, de er bare opptatt av hvem Frida ligner på. Noen synes
hun ligner på morfar, andre synes hun og søsteren er like som to
dråper vann. Frida synes de snakke så rart alle sammen. Frida
blir frustrert.

En bok : Hervé Tullet

I denne aktiviserende billedboka leker man med farger og
begreper samtidig som den understreker noen viktige
prinsipper ved det å lese en bok. Teksten gir instrukser, som
trykk to ganger på den gule sirkelen, rist på boka, bla om å se
hva som skjer osv., og dermed er leken i gang.
Sidene er i kraftig og solid papir.

Tor og traktoren : Bjørn Arild Ersland

Torghandleren Tor må veldig på do, men en traktor har parkert
foran inngangen til toalettet på torget. Han må finne ut hvem
som eier traktoren og be dem flytte den. Men så enkelt er det
ikke, for alle kjører sin egen bil f.eks.: bakeren kjører bakerbil,
sykebilsjåføren kjører ambulanse og gartneren kjører
gressklipper. Tor blir mer og mer desperat. Til sist blir Tor
invitert inn i bobilen til en turist på kaffe, og der er det en liten
do han kan bruke. Imens kommer traktorsjåføren sammen med
pappaen sin og kjører av gårde på det som viser seg, men bare i
illustrasjonen, å være en leketraktor.

