Nokre nye bøker for førskuleborn:

mai-08

Ericsson, Kjersti: På sporet. – Oslo, 2007. –
Emma og mormor er ute på sin første skitur sammen. De går og undrer seg over hvem som
har laget alle sporene de ser i snøen. Når dagen er omme og Emma og mormor har dratt
hjem, kommer dyrene frem fra sine skjulesteder. Nå er det dyrenes tur til å fundere over hvem
det er som har laget det merkelige, lange dobbeltsporet og de små, runde ved siden av, for
ikke å snakke om hvordan alle de rare gropene i snøen er blitt til. Boka er illustrert med
fargerike akvareller. Billedbok for førskolebarn/småskoletrinnet.

Geffenblad, Lotta: Prikk og Flekk blir hemmelege. – Bergen, 2007. - (Serie). – Nynorsk
Dei to kaninvenene Prikk og Flekk oppdagar ein dag at det er blitt flekkar i den blå sofaen,
som er sjølve hjartet i heimen deira. Dei bestemmer seg for å pusse opp. Dei trekkjer om
sofaen i eit prikkete stoff og limer på ein ny prikkete tapet på veggen. Plutseleg er Prikk borte.
Flekk har limt Prikk inn i veggen. Flaks at limet ikkje har tørka. Sist i boka er det ein
aktivitetsdel. Der viser Prikk og Flekk korleis ein kan tapetsere, lage papirdokker og lage hus
til papirdokkene. Dette er ei humoristisk forteljing med mye ordleik. Fargeillustrasjonane er
både moderne og litt gammaldagse i stilen. Biletbok for førskolebarn/småskoletrinnet.
Grossmann, Werner: Pottesure Petter. – Oslo, 2006. –
Pottesure Petter er fryktelig sint, suttekluten hans er borte og det er ingen som har tid til å
hjelpe han med å finne den igjen. Han går inn på rommet sitt og tømmer alle lekene ut på
gulvet. Heldigvis finner han suttekluten omsider igjen. Sinne og følelser er ikke alltid like
enkelt for de yngste, da er det godt å kjenne igjen sinne hos andre, før man kan sette ord på
følelsene selv. Fortellingen er skrevet på rim med håndskrevne bokstaver i versaler. Bildebok
for førskolebarn.

Helland, Annette S.: Superpappa og Pelé. – Oslo, 2007. –
Pelé og pappa har hatt en fin sommer hvor de har tilbrakt mye tid sammen. Men nå er ferien
over og hverdagen har innhentet dem. Noe Pelé merker i særdeleshet. For pappa er blitt veldig
travel og det er så vidt Pelé klarer å klore seg fast når pappa sykler han til barnehagen. Selv
om Pelé vet at pappa egentlig er Superpappa, vil han gjerne hjelpe til når pappa er ute og
fanger skurker. Det vil ikke pappa, selv om superpappaer også trenger hjelp en gang i blant.
Dette er en fortelling om den beryktede tidsklemma, når selvangivelser, jobb og matinnkjøp
krever så mye av de voksne at de til sist ikke ser barna lenger. Billedbok for
førskolebarn/småskoletrinnet.

Jaensson, Håkan: Alle kjører motorsykkel. – Bergen, 2007. –
Dette er en bok for alle som elsker motoriserte tohjulinger. Alle i familien til lillebror elsker
motorsykler. Lillebror kjører knattecross, mamma Harley-Davidson, pappa en russisk med
sidevogn og mormor, hun kjører roadracing. Hele familien kjører motorsykkel. Men når de
skal besøke oldemor som kjører trimmet elektrisk rullestol, da tar de bussen. Boka har
detaljerte og fargerike illustrasjoner av de ulike motorsyklene, humoristisk tekst, og små
ekstrafortellinger med dyr i bildene. Billedbok for førskolebarn/småskoletrinnet.

Kramer, Hilde: Hvor er mamma?. – Oslo, 2007. –
Marie bor på en gård hvor det vrimler av dyr, håndverkere og hyttegjester. En dag hun
kommer hjem fra lekeplassen er huset tomt og døra står på vidt gap. Det er bare hunden Pino
som er hjemme. Marie og hunden går og leter etter mamma i hønsehuset, i drivhuset, i
kaninburet og videre. Hvert sted de kommer møter de enda en som lurer på hvor
mammaen deres er blitt av. Har mange fargerike illustrasjoner. Billedbok for
førskolebarn/småskoletrinnet.

McDonnell, Patrick: Arves farver. – Oslo, 2007. En liten gutt tegner og maler mens han grubler over når en tegning eller en krusedull går
fra å være skriblerier til å bli kunst. Malingen flyter fritt i den kreative villskapen, og
mamma henger alt opp på kjøleskapet. Teksten i boka er enkel og formelig danser over
sidene. Billedbok for førskolebarn/småskoletrinnet.

Roskifte, Kristin: Jorda rundt på 29 bokstaver. – Oslo, 2007. –
Alf og Beate er glade i hverandre og i å oppleve ting sammen. De drar på tur til 29 steder over
hele verden, fra Amazonas til Ålesund. Denne boka fungerer både som en ABC og
reiseskildring. Hver bokstav i alfabetet har fått et reisemål, og i hver hovedillustrasjon er
bokstavformen integrert i bildet. Illustrasjonene har mange artige detaljer. Billedbok for
førskolebarn/småskoletrinnet.

Sandberg, Inger: Det vesle Anne samla på. – Oslo, 2002. – Nynorsk
Anne finn ut at ho skal ut og leite etter ting som kan vere bra å ha. Mamma skjønar ikkje heilt
kva ho skal med alle tinga, men det visar seg at alle tinga blir svært så nyttige.

Vesaas, Halldis Moren: Eg sette brillene på min katt. – Oslo, 2007. – Nynorsk
I denne boka er mange av dei enkle, barnenære dikta Halldis Moren Vesaas skreiv samla,
mange av dikta vart opphavleg skrivne på bestilling til bruk i lesebøker. Medan ein del av
Tarjei Vesaas’ dikt er tekne frå hans vanlege diktsamlingar for vaksne. Her er både tøysevers
på rim og vakker poesi, leikne lydar, gjentakingar og overraskande bilete. Layouten er leiken i
friske fargar. Det er til saman 18 dikt. Diktbilledbok for førskolebarn/småskoletrinnet.

Villard, Martin: Bilmerkeboken. – Høvik, 2007. –
Bilmerkeboken tar for seg de femti viktigste bilmerkene i dag. Boken gir en kort
presentasjon av det enkelte bilmerket og landet merket kommer fra. I fokus er bilens grill og
logo - bilens ansikt. Bilmerkeboken er et must for alle bilinteresserte. Den er laget for barn,
men er også morsom for de voksne. Dette er en bok for hele familien.

Wirsén, Stina: Hvem blør?. – Oslo, 2007. – (Serie)
Alle dyrene leker sammen. De hamrer og snekrer på et byggverk. Men så er det en som slår
seg med hammeren, en annen får en planke på nesa, og en sager seg i foten og begynner å blø.
Alle må trøstes og plastres, enten de er blitt skadet eller har forårsaket en skade på en annen.
Det oppstår både vanskelige og komiske situasjoner. Dette er en bok om store følelser. Tekst
og illustrasjoner er enkle i oppbyggingen, men har en del finesser. Billedbok for førskolebarn.

Yamamoto, Lani: Albert. – Oslo, 2007. –
Albert er en morsom liten gutt med store tanker og enda større spørsmål. En regnfull dag sitter
han og kjeder seg og begynner å filosofere over fenomenet uendeligheten og andre store
spørsmål. Det blir det mange rare og filosofiske historier av. Boka egner seg som en
introduksjon til filosofiens verden for de unge. Er gjennomillustrert. Billedbok for
førskolebarn/småskolen.

Aarø, Selma Lønning: Reidar og den store magen. – Oslo, 2007. –
Reidar bor alene sammen med mamma. Nå skal Reidar bli storebror. Det er halloween og
han og mamma skjærer ut et skummelt gresskaransikt. Reidar undrer seg over hvordan
mamma fikk babyen inn i magen sin. Mamma forklarer at hun fikk et frø fra en mann for ni
måneder siden og nå er magen blitt stor og rund og babyen kan komme når som helst. Mens
Reidar tenker over det mamma har fortalt svelger han et av gresskarfrøene og da han våkner
neste dag, har han blitt en medisinsk sensasjon. For inni magen hans vokser et gresskar. Dette
er en lett surrealistisk fortelling om et barns tanker når det skal få et lillesøsken og hvordan
barn lar seg påvirke av omgivelsene rundt seg. Billedbok for førskolebarn/småskoletrinnet.

