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Begynner bøkene i  bokhylla å bl i  kjedelige,  eller
har du lyst t i l  å  begynne å lese høyt for barnet,
men vet ikke helt  hvor du skal begynne? 

Lil lehammer bibliotek har hentet frem sine
beste høytlesningstips for barn fra 3 år  og
oppover.  Vi  håper dere f inner en ny favorittbok
her,  og at dere kommer og blar i  hyllene våre på
jakt etter flere gode bøker dere kan dele og
oppleve sammen!

Vi  sees på biblioteket!

TRENGER  DU  HØYTLESNINGSTIPS?



Korpset er ute og marsjerer.  Plutselig
forvil ler  en spillelysten flue seg i  korpset.
Flua har nemlig veldig lyst t i l  å  spille i  et
korps,  men alle instrumentene er opptatt .
Det bl ir  brått  både ulyder og feiltr inn i
rekkene.  

Dette er en humoristisk og f inurl ig
fortell ing for alle som l iker å lage lyd,  både
med og uten instrumenter.  

#HUMOR #KORPS #RIMOGREGLER 

EN  FLUE  FLØY
SONDRE  LERCHE  & VICTORIA SANDØY

OPPDAGERE  OG  EVENTYRERE  FRA POTEBY
To av Potebys innbyggere drar fra byen for
å utforske verden.  Isel in Isbjørn reiser t i l
jungelen på en eventyrl ig reise.  Terje Tiger
er også eventyrlysten.  

Her er historier med gjenkjennelige
hverdagssituasjoner ispedd humor og l itt
dramatikk.

#HUMOR #OPPDAGELSESREISER #POTEBY

SHARON  RENTTA
OVERSATT  AV  KRISTIAN  BAARDSEN

https://lillehammer.bib.no/cgi-bin/m2-int?mode=vt&pubsok_txt_0=Rentta,%20Sharon&pubsok_kval_1=/PE
https://lillehammer.bib.no/cgi-bin/m2-int?mode=vt&pubsok_txt_0=Rentta,%20Sharon&pubsok_kval_1=/PE


Tapiren og alle vennene er i  bursdag hos
Lille Tigers.  Det er masse god mat,  og
Tapiren spiser altfor mye.  Når de skal leke
etterpå får ikke Tapiren plass noe sted.
Vennene må hjelpe t i l  å få ham i  form. 

Absurd og humoristisk fortell ing,  og
underveis lærer barna om geometriske
former.  

#HUMOR #GEOMETRISKEFORMER

I  FORM  MED  TAPIREN!

JAKOB  MARTIN  STRID
OVERSATT  AV  HÅKON  VIGGEN

RUFFENBARNA BEGYNNER  I
BARNEHAGEN  
Sjøormjenta Kaida og dragegutten Luki  er
barna t i l  Ruffen og Hamayoko.  De to
barna skal begynne i  barnehagen.  Det er
bare et problem, og det er at  barnehagen
og den er på havets bunn.  Det er der alle
sjøormbarna går.  Men dragegutten Luki
kan ikke puste under vann,  sl ik som de
andre barna.  Kaida og Luki  er  redd de
ikke kan gå i  samme barnehage.  

Ruffenbarna-serien er en ny serie om
Ruffenbarna,  og er en introduksjon t i l
Ruffens verden for dagens unge lesere.

#RUFFEN #MAGISKUNIVERS

TOR  ÅGE  BRINGSVÆRD  & THORE  HANSEN

https://lillehammer.bib.no/cgi-bin/m2-int?mode=vt&pubsok_txt_0=Strid,%20Jakob%20Martin&pubsok_kval_1=/PE
https://lillehammer.bib.no/cgi-bin/m2-int?mode=vt&pubsok_txt_0=Strid,%20Jakob%20Martin&pubsok_kval_1=/PE
https://lillehammer.bib.no/cgi-bin/m2-int?mode=vt&pubsok_txt_0=Bringsv%C3%A6rd,%20Tor%20%C3%85ge&pubsok_kval_1=/PE


Denne samlingen inneholder tre historier
basert på Tove Janssons kapittelbøker som er
omarbeidet t i l  bil ledbokformat.  I  'Veien t i l
Mummidalen'  følger vi  famil ien gjennom en
oversvømt skog,  frem ti l  det som blir
Mummidalen og det nye huset deres.  I
'Mummitrollet og den magiske hatten'  dukker
en ukjent hatt  opp,  mens en ulykkelig
trollmann savner hatten sin på månen.  I
'Mummitrollet på hattifnattenes øy'  tar
famil iens seiltur en uventet vending.

#FORENNYGENERASJONMUMMIELSKERE #MAGI

FORTELLINGER  FRA MUMMIDALEN  :  ETTER
TRE  FORTELLINGER  AV  TOVE  JANSSON

ALEX HARIDI, CECILIA DAVIDSSON, CECILIA HEIKKILÄ
OVERSATT AV HEIDI SÆVAREID

DINOSAURGJENGEN:
KJEMPEBLEKKSPRUT  
I  Mørkebukta er det et gammelt skipsvrak,
og der skjuler det seg en skatt ,  i følge Pappa
Rex.  Men,  han sier også at Rasmus og Trym
aldri  må  f inne på å dra dit ,  for  det er en
kjempeblekksprut som vokter skatten.  Trym
er av en annen oppfatning og tenker at  det
bør gå bra å låne flåten t i l  Pappa Rex,  sånn
bitte l itt .  Dermed er et nytt  eventyr i  gang
for Dinosaurgjengen.  

Bak i  boka får man også faktatekster om
dinosaurene som er med i  historien.  

#UTPÅEVENTYR #SPENNING

LARS  MÆHLE  & LARS  RUDEBJER

https://lillehammer.bib.no/cgi-bin/m2-int?mode=vt&pubsok_txt_0=Haridi,%20Alex&pubsok_kval_1=/PE
https://lillehammer.bib.no/cgi-bin/m2-int?mode=vt&pubsok_txt_0=Haridi,%20Alex&pubsok_kval_1=/PE
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Lina har fått  en ny,  veldig f in blyant og tar
den med for å vise bestevenninnen Maya i
barnehagen.  Maya er så fl ink t i l  å tegne,
men nå blir  det kanskje henne som hermer
etter Lina i  stedet for omvendt.  Men Maya
bare tar blyanten uten å gi  den t i lbake,  og
Lina lurer på hvordan hun skal få den igjen.
Kanskje hun kan tegne noe som hjelper.  

Det å ha en bestevenn kan være både f int
og vanskelig.

#VENNSKAPPÅPRØVE

BLYANTEN
EMILIE  CHRISTENSEN  & ANJA DAHLE  ØVERBYE

MARIANNE  GRETTEBERG  ENGEDAL

POLITITJUVEN
Kjell  er  ikkje t juv lenger.  Kjell  l ikar Pølse-
Per meir  enn alt  anna i  verda,  og Pølse-
Per elskar pølser meir  enn noko anna.  Ein
dag,  rett  før skulestart ,  f lyttar det ein
polit ifamil ie t i l  byen.  Kjell  s in klasse skal
på overnattingstur i  skogen og polit i jenta
Perit  skal  være med. Når Perit  bl ir  ein
polit it juv endrar alt  seg for Kjell .  

#VENNSKAPPÅPRØVE #KLOKBOK

https://lillehammer.bib.no/cgi-bin/m2-int?mode=vt&pubsok_txt_0=Christensen,%20Emilie&pubsok_kval_1=/PE
https://lillehammer.bib.no/cgi-bin/m2-int?mode=vt&pubsok_txt_0=Engedal,%20Marianne%20Gretteberg&pubsok_kval_1=/PE


Det er vondt å få kjeft  for t ing som går
galt ,  særlig når man ikke har gjort  det med
vil je.  Som f .eks.  når pappa kjefter og blir
sint fordi  speilet knuser,  eller man søler
med melken.  Det er ikke gjort  med vil je,
men en fugl som får en t i l  å gjøre det.  

Dette er en fortell ing om hvordan leve med
en ulykkesfugl på skulderen.  

#ULYKKESFUGL #KLOKBOK

UPPSA
HILDE  HODNEFJELD

SUNNIVA SUNDE  KROGSETH

NATTSVERMERNE
Noor har gledet seg t i l  å sove ut sammen
med søstrene sine.  Det bl ir  l i tt  for
skummelt,  og hun blir  hjemme og sover
sammen med pappa i  bakgården i  stedet.
Da skjer det noe magisk,  Noor bl ir
plutselig bittel iten og får vinger!  

En historie om mot og om alt  som rører
seg ute i  natten.

#MOT #INSEKTER

https://lillehammer.bib.no/cgi-bin/m2-int?mode=vt&pubsok_txt_0=Hodnefjeld,%20Hilde&pubsok_kval_1=/PE
https://lillehammer.bib.no/cgi-bin/m2-int?mode=vt&pubsok_txt_0=Krogseth,%20Sunniva%20Sunde&pubsok_kval_1=/PE


Det er overnattingsfest i  Kråkeslottet
barnehage.  Alle barna har med seg hvert sitt
kosedyr,  men når de skal legge seg er Bruno,
kosebamsen t i l  Mario,  borte.  Ute uler vinden,
det er mørkt,  og Mario er utrøstelig.  Leon og
Live tar saken.

#BARNEHAGER #KOSEDYR #MYSTERIER

MYSTERIENE  I  KRÅKESLOTTET
BARNEHAGE:  HVOR  ER  KOSEBAMSEN?

LARS  MÆHLE  & ODD  HENNING  SKYLLINGSTAD

LINE  HALSNES

TØFFE  MASKINER  
Mange barn synes det er spennende med
store kjøretøy og maskiner.  Her har
forfatteren samlet sju av dem, blant
annet dumper,  traktor,  gravemaskin og
skurtresker,  og viser hva alle sammen
gjør.

#KJØRETØY #FAKTABOK #LESESAMMEN

https://lillehammer.bib.no/cgi-bin/m2-int?mode=vt&pubsok_txt_0=M%C3%A6hle,%20Lars&pubsok_kval_1=/PE
https://lillehammer.bib.no/cgi-bin/m2-int?mode=vt&pubsok_txt_0=Halsnes,%20Line&pubsok_kval_1=/PE


BJØRN  F .  RØRVIK  & EIVIND  GULLIKSEN

HI-HI! : HELSPRØ
VITSETEGNINGER 
Denne boka er full  av enruters tegnevitser.
Liker man Larsons gale verden,  så vet man at
her bl ir  det mye humor.  Boka har 76
morsomme, fargerike og l itt  overraskende
vitser om mange temaer,  men særlig om dyr.  I
boka er alle de teiteste og tørreste og
festl igste vitser samlet.

#VITSER

https://lillehammer.bib.no/cgi-bin/m2-int?mode=vt&pubsok_txt_0=R%C3%B8rvik,%20Bj%C3%B8rn%20F.&pubsok_kval_1=/PE


VAR  DET  NOEN  BØKER  DU
LIKTE  VELDIG  GODT?
SKRIV  NED ,  ELLER  TEGN  HVILKE ,  OG  HVA DU  LIKTE! 

DA KAN  DU  SPØRRE  BIBLIOTEKAREN  NESTE  GANG  DU
ER  PÅ  BIBLIOTEKET ,  OM  DE  HAR  BØKER  SOM  LIGNER!



VISSTE  DU  FORRESTEN  DETTE  OM  

BIBLIOTEKET?
Hos oss kan du låne bøker,  f i lmer,  tegneserier og blader
HELT GRATIS!  

Du kan låne og levere på ALLE bibliotek i  hele Norge! Det
er skikkelig praktisk da du er på ferie.

Hos oss kan du komme når du vil  være l itt  i  fred,  men du
kan også å ta med venner.  ALLE er velkomne på
biblioteket!

Hvis du ønsker deg en bok som vi  ikke har,  da låner vi  den
bare inn fra et annet bibl iotek.  Vi  kan skaffe nesten alle
bøker som finnes på norsk!

Du kan låne så mange bøker som du vil !  Men husk og
levere de t i lbake innen fr isten,  ofte er det andre som også
vil  låne boken.  




