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Böcker för barn 2-4 år

Ge ditt barn kärlek,
närande föda och ORD!
Mellan 2 och 4 års ålder genomgår barn en snabb språkutveckling.
När ditt barn börja leka med ord och hittar på egna ord och melodier
är det roligt med upprepningssagor, rim, ramsor, fingerlekar och
barnvisor. Barnet härmar nu de vuxnas tal och upprepar orden om 		
och om igen. Du hjälper ditt barn till en stimulerande språkmiljö 		
genom småprat under vardagssysslorna och genom att lyssna och 		
förklara när barnet senare ställer alla sina frågor.
Ju fler böcker och berättelser barnet med din hjälp kommer i kontakt
med desto lättare är det att så småningom utveckla ett eget rikt och 		
självständigt språk. Läs och samtala mycket med ditt barn!
På biblioteken finns härliga bilderböcker och fantastiska sagor som ni
har glädje av tillsammans. Ge ditt barn lusten till böcker och vana vid
att besöka biblioteket. Där får du hjälp att hitta fler böcker för barn
och också OM barn. Det kostar ingenting att låna böcker på biblioteket.

VÄLKOMMEN TILL DITT BIBLIOTEK!

Böcker för barn 2 till 4 år
Rim & ramsor, sagor & visor

				
				
		
Ett urval:
		
		
		
		
		
		

Den silvriga barnkammarboken (med cd) 2004
Tut tut : ramsor att höra och göra 2007
Trimmel tramm : visor och ramsor (Barnens älsklingar) 2008
Bom bom : småbarnens bok (Barnens älsklingar) 2005
Lennart Hellsing Visor och ramsor i Hellsingland 2009
Lennart Hellsing: Dinkelidunk - bästa Hellsingar (cd-skiva )2009

Pekböcker och bilderböcker
Ett urval:
Olof och Lena Landström: böckerna om Bu och Bä
Lena Andersson: böckerna om Kotten
Eva Eriksson: böckerna om Malla
Lucy Cousins: böckerna om Molly
Catarina Kruusval: böckerna om Ellen, böckerna om Fia.
Barbro Lindgren: böckerna om Benny
Barbro Lindgren: Dollans dagis
Einar Norelius: Petter och hans fyra getter
Siv Widerberg: böckerna om Förskolan Rävlyan
Gunilla Wolde: böckerna om Emma och Totte

