
BørnehaveReolen
Nyhedsbrev til børnehaver og forældre
eReolen – bibliotekernes e-bøger og lydbøger

Skrig, skrål, raserianfald og døre, der smækker. 
Børns følelser kommer ofte til udtryk gennem 
kraftige reaktioner i stedet for ord.

Selvom glæde og tryghed forhåbentlig fylder 
mest i hverdagen, kan det være en stor mund-
fuld f.eks. at være væk fra hjemmet, at få en 
mindre søskende eller måske en bonusforælder. 
Og så er det en god idé at lære at sætte ord på 
de følelser, der ellers er svære at snakke om.

I denne måned kan du derfor finde gode børne-
bøger, der sætter fokus på store følelser i små 
mennesker.

God fornøjelse!

Find vores inspiration til lyd- og e-bøger  
om følelser og lån dem lige her!

Følelser

https://ereolen.dk/
https://ereolen.dk/content/boernehavereolen-foelelser


Læs dialogisk 

Få munden på gled 
og start gode sam-
taler med dit barn, 
mens I læser.

Med dialogisk læs-
ning kan du inddrage 
barnet aktivt under 
højtlæsningen.

Læs hvordan her.

Svære venskaber

Nogle gange er det 
svært at være venner 
med andre små men-
nesker, som er lige så 
styrede af impulser 
som en selv. 

Her finder du bøger, som 
kan være en god ind-
gang til at tale om, hvor-
dan man er en god ven.

https://ereolen.dk/
https://ereolen.dk/content/laes-dialogisk-med-dine-boern
https://ereolen.dk/search/ting/9788711451595%20OR%20%209788711863893%20OR%209788771619232%20OR%209788771619263%20OR%209788778689191%20OR%209788741507491


Månedens stemme: 
Nicolas Bro

Savn og sorg

Nicolas Bros indlæsning-
er går rent ind på de fleste 
børneværelser.

Hans stemme er tilpas tør, 
sjov og varm på samme 
tid, så den passer helt per-
fekt til mange børnebøgers 
gakkede universer.

Læs mere her!

Sorg og savn kan 
føles på mange 
måder. Det kan 
være, man mister 
en, man har nær, 
at mor og far skal 
skilles, eller ens 
bedste ven flytter.

Find bøger, der 
hjælper ordene på 
vej her!

https://ereolen.dk/
https://ereolen.dk/tema/nicolas-bro
https://ereolen.dk/search/ting/9788779166202%20OR%209788771418040%20OR%209788779164772%20OR%209788799464975%20OR%20%209788726175967%20OR%209788702265675%20OR%209788772141886%20OR%209788763834247%20OR%209788711341483%20OR%20%209788770182386%20OR%209788711328545%20OR%209788771690149%20OR%209788740018394%20OR%209788726083910%20OR%209788741507521%20OR%209788771


Det er kæmpestort 
at blive storebror eller 
storesøster, men hov! 
Hvem sagde noget 
om at skulle dele op-
mærksomheden?

Find bøger, der sæt-
ter fokus på jalousi og 
vrede her.

Jalousi og vrede

Usikkerhed og bekymring

Mørke, trafik, en ny  
børnehave eller en ven,  
man ikke har set længe.  
Der er mange ting, der kan 
få benene til at vakle under  
en lille krop. 

Her er bøger, der handler  
om usikkerhed og bekymring 
i mange forskellige former.

https://ereolen.dk/
https://ereolen.dk/search/ting/9788702285116%20OR%209788711386323%20OR%209788711451595%20OR%209788726175967%20OR%209788711325421%20OR%209788711622438%20OR%209788702164572%20OR%209788711504178%20OR%209788711623565%20OR%209788793608092%20OR%209788711638781%20OR%209788789900537%20OR%209788763848428%20OR%209788711325421%20OR%209788711321393%20OR%209788711704639
https://ereolen.dk/search/ting/%209788741507521%20OR%209788711328637%20OR%209788793432161%20OR%209788711463789%20OR%209788779167018%20OR%209788711341483%20OR%209788779165977%20OR%209788711450383%20OR%209788793238121%20OR%209788726015553%20OR%209788723529978%20OR%209788711328231%20OR%209788711386309%20OR%209788778689207


Månedens bog

Til de voksne

Få værktøjer og inspiration til at 
tale om følelser med dine børn.

Læs mere her!

Find al vores inspiration til, hvordan du hjælper dit 
barn med at sætte ord på de svære følelser her.

Ingen andre  

end dig kan  

mærke, hvordan  

det er indeni dig.

https://ereolen.dk/ting/object/870970-basis%3A51791932
https://ereolen.dk/
https://ereolen.dk/search/ting/9788793338029%20OR%209788774672074%20OR%209788771188493%20OR%209788771597042%20OR%209788702254990%20OR%209788790333591%20OR%209788702128161%20OR%209788763818575%20OR%209788771188820%20OR%209788771804997
https://ereolen.dk/content/boernehavereolen-foelelser

