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

Sprog og bogstaver
De fleste forældre har nok prøvet at få deres
egne ord og vendinger returneret lige tilbage i
hovedet af deres lille papegøje-barn. Børns sprog
udvikler sig nemlig i høj grad i hjemmet.
I denne måned sætter vi fokus på den daglige
sprogstimulering, som hele tiden udvider unger
nes ordforråd og sprogforståelse – og måske
endda gør dem nysgerrige på alfabetet!
God fornøjelse!
Find vores inspiration til gode bøger om sprog
og bogstaver – og lån de digitale e-bøger og lyd
bøger lige her!

Rim og remser
Hvis der er noget,
der sætter gang i
snakketøjet hos
børn, så er det rim
og remser.
Stimuler sproget,
mens I samtidig leger og har det sjovt!
Find bøgerne her!

Læs en børnebog om dagen
Læsning er ikke bare
hyggeligt – det har også
en gavnlig effekt på vores mentale sundhed!
Børn bliver både gladere
og bedre til sprog af at få
en litterær vitaminpille
hver dag.
Læs mere her!

Læs dialogisk
Dialogisk læsning
styrker dit barns
ordforråd og har i
det hele taget en
positiv effekt på den
sproglige udvikling.
Her finder du tips og
tricks til dialogisk
læsning!

Bøger til dialogisk læsning

Væk nysgerrigheden

Gør det til en leg at
lære om bogstaver
med sjove ABC-bøger!
Find gode bøger om
bogstaver her!

Månedens stemme: Flemming Quist Møller
Et af de største fyrtårne
inden for historier og
illustrationer til børn er
Flemming Quist Møller.
Også hans stemme er
i dag lyden af barndom
for både forældre og børn.
Lyt f.eks. ”Jungledyret Hugo” eller
”Cykelmyggen og dansemyggen”.
Find dem og
endnu flere her!

De bedste venner fra bøgerne
Cirkeline, Vitello eller Doktor
Proktor. Der findes et hav af
børnebøger, der har sjove og
skæve karakterer, som børnene kan tage med sig gennem
hele livet.
Læs mere her!

Sprogstimulering til de mindste

Bøger er en fantastisk
indgang til at arbejde
med sprogstimulering
i hverdagen.
Her kan du finde al
vores inspiration til
læsning, der øger ordforrådet og har fokus
på sprog.

