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

Krop, sanser og bevægelse
Dans, løb, hop, kravl og rul – eller lig helt stille og
find ro i den lille krop. Når man er lille, lærer og
forstår man med kroppen, sanserne og omgivel
serne forrest. I denne måned kan du finde en
masse bøger, der hjælper jer til at snakke om forskellige dele og mekanismer i kroppen, eller som
inspirerer til, hvordan man som forældre kan
sætte fut i kroppen i hverdagen.
God fornøjelse!
Find al vores inspiration til lyd- og e-bøger om
krop, bevægelse og sanser og lån dem lige her!

Lær kroppen at kende
Børn er nysgerrige,
så tal med dem om,
hvordan kroppen
hænger sammen,
og hjælp dem med
at sætte ord på deres
sansninger.
Find bøger, I kan
snakke ud fra her!

Søskende på vej?
Maven vokser, men
hvordan kom lillebror
egentlig derind?
Her kan du finde bøger,
som kan være en hjælp
til at forstå den svære
sag i mors mave eller
forberede sig på livet
som den store.

Tips til leg og bevægelse
Små mennesker har tit
svært ved at stå stille. Faktisk er de nærmest altid i bevægelse,
og det stimulerer deres
udvikling. Det er nemlig gennem sanserne, de
får viden om sig selv og
verden.
Læs mere i bøgerne her!
Hent aktivitetshæfte fuld af sjove opgaver her!

Lyd er også læseglæde!
Lydbøger kan bruges til
at få ro på kroppen og i
hovedet. Og så kan en lydbog åbne en ny verden for
børnene, samtidig med at
de f.eks. tegner eller leger
med perler – for den sanse
motoriske hukommelse har
rigtig godt af at lave noget
aktivt med kroppen, imens
man lytter og lærer.
Læs mere her!
Månedens stemme: Thomas Winding
For mange er Thomas Windings
stemme lyden af en god gammel
ven. En af den slags helt tilbage
fra barndommen.
Giv lytteglæden videre ved at lytte
til klassikere som Peter Plys
og Emil fra Lønneberg
sammen med dit barn.
Find lydbøgerne med
Thomas Winding her.

Månedens bog: Yogaøvelser til børn
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Når kroppen skal undersøges
Hvad er bakterier, hvorfor bliver man forkølet –
eller skal I til lægen eller
tandlægen?
Her finder I vores bedste bøger om at gå til
lægen eller tandlægen.
Fra køkkenbord til maveglæde
En sund krop kræver god
mad. Her er bøger, I kan
tage med i køkkenet!
Find al vores inspiration
til bøger om krop, sanser
og bevægelse her.

