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Alsidig personlige udvikling
For dagplejere & vuggestuer  Alder: 1½-3 år

Skal man være som alle andre, eller må man 
godt være helt sin egen? Vi læser små bøger 
om den kreative og selvstændige pige Lili, den 
bestemte Poul og den tænksomme Ida. Alle er 
bøger for de mindste børn om følelser og om at 
sætte sig sine egne spor her i verden. Vi slutter 
af med at se små film om Lili og hendes hund 
Vov, som vi har mødt i bøgerne.
Antal børn: 8

For børnehaver  Alder: 3-6 år

Kan man være lige god til det hele? Hvordan er 
det at være misundelig? Må man godt græde, 
selvom man er den store? Vi læser ´Store monstre 
græder ikke´ eller en af de andre bøger fra sam-
me serie, der alle tager udgangspunkt i at turde 
stå ved sine egne personlige grænser og følelser. 
Bagefter laver børnene deres eget personlige 
monster.                                                                                             
Antal børn: 10

Social udvikling
For dagplejere & vuggestuer  Alder: 1½-3 år

Dannelse af venskaber er vigtige. Med udgangs-
punkt i bogen ´Hvem er sur?´ og bøgerne om 
Lille Krokodille og Jeppe læser vi om venskaber 
for de allermindste. Vi slutter af med at se de 
små film ´Hvem er vred?´, ´Rita og Krokodille´ og 
´Lillefinger´.
Antal børn: 8

For børnehaver  Alder: 3-6 år

Med udgangspunkt i de charmerende bøger om 
Rita og hendes bedste ven Krokodille snakker vi 
om venskaber, om at ville bestemme det hele 
men finde ud af, at det er bedst at være to. 
Bagefter ser vi små film om Rita og Krokodille.
Antal børn: 10

Natur, udeliv og science
For dagplejere & vuggestuer  Alder: 1½-3 år

Krible krable dyr - Vi læser små bøger og snak-
ker om edderkopper og insekter. Vi slutter af med 
at synge ´Lille Peter Edderkop´. Alternativt kan 
emnet være mariehøns eller snegle, hvor vi 
slutter af med ´Mariehønen Evigglad´.
Antal børn: 8

For børnehaver  Alder: 3-6 år

Vi læser fagbogen ´Edderkopper´ og bliver 
klogere på den lille spindler. Vi læser også den 
søde historie om ´Egon edderkop´, som ingen 
tør lege med. Bøgerne er afsæt for en snak om, 
at fagbogen kan bruges til at undersøge et emne, 
mens den skønlitterære bog er en opfundet hi-
storie. Måske vi også ser en lille film om edder-
kopper. Alternativt kan emnet være larver og 
sommerfugle.                                                                                                                                     
Vi slutter af med, at børnene laver deres egen 
edderkop, som de får med hjem.
Antal børn: 10

Krop, sanser og bevægelse
For dagplejere & vuggestuer  Alder: 1½-3 år

Vi læser bøger som ´Lille Lars fra top til tå´, ´Kanin 
bader´ og ´Lille næse´ eller ´Lille mave´. Bagefter 
laver vi en lille aktivitet med kroppen, hvor vi duf-
ter, smager eller på anden måde bruger sanserne.
Antal børn: 8

For børnehaver  Alder: 3-6 år

Hvad er sundt og usundt at spise? Hvor mange 
meter tarm har vi? Hvorfor er lort brunt og lugter?
Vi læser bøger om krop og mad og slår op i fag-
bøger om, hvordan kroppen virker.                                                                       
Bagefter tager vi på en fordøjelsesrejse eller ser 
filmen om ´Helmut Olsens mave´. 
Antal børn: 10 

Kultur, æstetik og fællesskab
For dagplejere & vuggestuer  Alder: 1½-3 år

Årstider og højtider er en vigtig del af grundlaget 
for vores fælles traditioner.
Vi læser små bøger om den aktuelle årstid eller 
højtid. Det kan være om frugter og efterår, hvor 
vi læser ´Kaj vil ha´ æble´, ´Nisse Dompap og efter-
året´ og ´Æblet og andre frugter i haven´ eller 
vinter og jul hvor vi fx læser ´Lille krokodille på 
kælketur´, ´Ida og sneenglen´ og ´Malles jul´.                                                                             
Vi slutter af med små film i samme tema og 
spiser frugt, pebernødder, påskeæg eller hvad 
der hører til årstiden.
Antal børn: 8

For børnehaver  Alder: 3-6 år

Hvad lavede man i gamle dage, før der var fjern-
syn, iPad eller Anders And blade? Man fortalte 
historier om farlige drager, onde hekse, stygge 
trolde og smukke prinsesser.
Folkeeventyr tryllebinder og findes i mange 
versioner, både når børn hører historier, ser 
tegnefilm, leger og klæder sig ud. 
Vi læser et folkeeventyr og snakker om, hvad 
der kendetegner genren. Det kan være historien 
om ´De tre Bukkebruse´, ´Guldlok´, ´Hans og bønne-
stagen´ eller en fortælling fra ´1001 nat´. Vi slutter 
af med, at børnene laver deres egen eventyrbog. 
Måske vi også smager på guldæg, tryllebønner, 
dadler eller noget andet, som passer til historien?
Antal børn: 10

Giv besked om lille-, mellem- eller storebørns-
gruppen ved tilmelding, så vi kan tage højde for, 
hvilket eventyr der passer bedst til målgruppen.

Kommunikation og sprog
For dagplejere & vuggestuer  Alder: 1½-3 år

Dyr og deres lyde - Vi læser små bøger om dyr, 
blandt andet ´Hvad siger hunden? En dyrelyd-bog´. 
Vi grynter som grisen, hvisler som slangen og 
prøver i det hele taget at finde ud af, hvad dyrene 
siger. Bagefter ser vi de to små film ´Det lille lam´ 
og ´Fløjteløs´, der begge handler om dyr, der har 
svært ved at finde den rette tone. 
Antal børn: 8

For børnehaver  Alder: 3-6 år

Væskeægte hekserim! For storebørnsgruppen 
læser vi ´Fikkedik og Falderina´ af Marianne Iben 
Hansen. Bagefter klipper og klistrer børnene 
deres egen ulækre hekseopskrift til at hænge 
op i børnehaven.

Slip fantasien fri! For mellemgruppen læser vi 
´Minibillen og tryllefeen´ af Flemming Quist Møller. 
Bagefter laver børnene deres egen Minibille.

Min første bog med rim! For lillegruppen læser 
vi ´Rim´ af Camilla Wichmann. Bagefter laver 
børnene deres eget kæmpe-bogstav-badge.
Antal børn: 10

Giv besked om lille-, mellem- eller storebørns-
gruppen ved tilmelding, så vi kan tage højde for, 
hvilken bog der passer bedst til målgruppen.

Tilmelding
Hos børnebibliotekarerne Anne, Tine, Sara eller 
Ulrik tlf. 43 95 80 00 / mail  smm@grevebib.dk 
Tidspunkt aftales ved tilmelding. Arrangementerne 
kan foregår på alle 3 biblioteker.


