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Böcker för barn upp till 2 år

Ditt lilla barn har från början inga ord att göra sig förstådd med.
Men det talar med dig genom rörelser, leenden, blickar, joller och
skrik. Barnet reagerar på din röst och dina ord.
När ditt barn börjar jollra är det i full gång med att lära sig sitt språk.
Sjung, lek finger- och rörelselekar tillsammans och prata och berätta
om vad ni gör. Genom att använda pekböcker och så småningom lite
längre bildberättelser skapar du en positiv vana att använda böcker.

		

När ditt barn börjar prata och försöker förstå sig själv och världen
runt omkring så har ni glädje av alla roliga bilderböcker som finns.
Berätta, läs och prata om bilderna och njut av den härliga gemenskapen.

		
		
		

Barnet lär sig av lust och glädje i gemenskap med en avhållen vuxen.
Lusten till böcker och läsning grundläggs redan nu! På biblioteket hittar
du böcker både för ditt barn och dig själv. Lånekort får du gratis!

VÄLKOMMEN TILL DITT BIBLIOTEK!

Rim & ramsor, sagor & visor
Ett urval:
Barnens första bok: en antologi 1990
De små barnens bok: en antologi 2009
Barnens ramsbok.2003
Dinkeli dunkeli doja (Barnens älsklingar) 2003
Bebisens roliga visor och verser 2009
Bebisens roliga rim och ramsor 2008
Ellen och Olle sjunger /Catarina Kruusval 2009
Min lilla skattkammare - Sånger och verser om djur 2009
Min Lilla skattkammare - Vaggvisor och ramsor 2008

Pekböcker och bilderböcker
Ett urval:
Agneta Norelid: böckerna om Pino
Ann Adelsson: Hur låter…?
Ann Forslind: böckerna om Bäbis
Anna Clara Tidholm: Knacka på m.fl.
Camilla Lundsten: böckerna Äntligen…
Elisabet Broomé: böckerna om Arne
Kenneth Andersson: Lilla badboken m.fl.
Margaret Mayo: Larmet går!
Siv Widerberg: Stolar, stolar stolar m.fl.
Stina Wiersen: Vem blöder? Vem är arg?  m.fl.

