Hokus Bokus – Lesetips våren 2017
På landet : Marion Billett ( serien «Bok med lyd»)
Enkle pekebøker med store, fargerike illustrasjoner. Mange
temaer i denne serien. I denne serien får man både ord, lyd og
bilde. Oversikt over bøkene her.

Regnbue: Fiona Land ( i serien : «Baby bok»)
Enkle pekebøker med fargerike illustrasjoner.
Regnbue er en reise i fargenes verden. Ulike temaer i denne
serien. Oversikt over bøkene her.

Hvem kommer nå? Gjett hvem! : Anton Poitier
Dette er en bilde- og gjettebok for de yngste. Her er 30
forskjellige dyr som kommer og går, og det er noe og undre seg
over på hver side. Se også «Lek med farger» av samme
forfatter.

Peppa spiller fotball
Peppa Gris bor sammen med foreldrene sine og lillebror Georg.
Hun er veldig glad i å være sammen med familien og vennene
sine, og hun elsker å hoppe i sølepytter. Peppa Gris, Susi Sau og
Georg spiller fotball med vennene sine. Det store spørsmålet er
om det er guttene eller jentene som vinner.
Vi fant en hatt : Jon Klassen
To skilpadder har funnet en hatt. Begge to er like fine med
hatten. Problemet er at det bare er èn hatt, men to skilpadder.
Dette er en fortelling om vennskap, ærlige følelser, sårbar
spenning og poetisk tilbakeholdenhet, den er tankevekkende
og med en oppløftende slutt.
Les også: «Dette er ikke min hatt» og «Jeg vil ha tilbake hatten
min».

Lille frosk i verdensrommet : Jakob Martin Strid
Lille Frosk bygger en romrakett sammen med froskesøsknene
sine, og ved en tilfeldighet reiser hele froskefamilien ut i
verdensrommet. Der møter de romvesenet Pryx. På turen
befrir forskemamma sublimuttene fra robot-kongen Krang, og
man får vite hvordan småkaker kan forandre verden. I tillegg
må froskefamilien komme seg hjem igjen. Les også «Lille
frosk».

Hvem har tatt brillene mine: Lars Mæhle
I Kråkeslottet barnehage holder de på å lage grønnsakssuppe.
Men i grønnsakskaoset skjer det noe, og en trenger plaster.
Brått har Leon og Live fått en forsvinningssak, for brillene til
Elin er sporløst borte. De går grundig til verks med
etterforskningsmetoder og solid bevisføring. Leon og Live er
Kråkeslottet barnehages egne detektiver som løser ulike gåter.
Les også : «Hvem har gått med utesko inne ?»
God id! : Gudny Ingebjørg Hagen
Id er muslimenes store festhøytid. Eliza og Eshan bor i Norge,
og er muslimer. Fastemåneden ramadan er over og de skal
feire id. Lillesøster Eliza har begynt å telle dager. I år har hun
lagd en stor overraskelse til storebror Eshan og de store
fetterne og kusinene. Fortellingen skildrer hvordan mange
muslimer i Norge har det i fastemåneden ramadan, og hvordan
de forbereder og feirer id. Serien Fest og feiring viser hvordan
en sentral høytid fra verdensreligionene kristendom, jødedom,
islam, buddhisme og hinduisme, feires av dagens
småbarnsfamilier i Norge. De fem bindene er viet hver sin
religion, med hver sin familie og hver sin hovedperson. De
enkle historiene som faktastoffet er vevet inn i inneholder også
spenningsmomenter.
Daniel møter en Diplodocus: Lisa Bjärbo
Daniel har en eske hvor alle dinosaurene hans bor, Dinolandet.
Om natta, når pappa sover, hender det at dinosaurene blir
levende. Daniel kan nesten ikke vente til pappa har sovnet. Så
fort han hører pappa snorke hopper han ned i esken, til
Dinolandet. Der lander han på bakken, så liten som en maur, og
håper det går bra denne gangen også. En trist diplodocus
overrasker ham. Den har kommet bort fra flokken sin på grunn
av et vulkanutbrudd. Selv om hun har lang hals klarer hun ikke
å finne dem igjen. Heldigvis er Daniel flink til å lete og hjelper
diplodocusen. Eventyrhistorien avsluttes med et faktaoppslag
der diplodocusen snakker om seg selv. Les også: «Daniel møter
en Triceratops» og «Daniel møter en Tyrannosaurus».

