Att äga ett språk
Författaren och poeten Benkt-Erik Hedins klassiska folder om böckernas betydelse för barns
språkutveckling, här i ny tryckning med reviderad litteraturlista av en tidigare folder med
samma namn. Litteraturlistan, sammanställd av Christina Wedenmark, tar upp förslag på nya
böcker med rim och ramsor, bilderböcker, diktsamlingar och några faktaböcker för vuxna.
Nya illustrationer av Stina Hjelm. Foldern kan delas ut vid föräldramöten, bokprat,
studiedagar, på barnavårdscentraler, förskolor och skolor.
Inköpsinformation
Best. nr. 03220007
Bunt om 50 ex 195 kr exkl. moms

Hur barn blir duktiga i läsning
av Birgitta Ahlén och Margareta Grogarn
En något omarbetad upplaga av Birgitta Ahléns och Margareta Grogarns mycket uppskattade
folder Hur man blir duktig i läsning, om hur man kan hjälpa sitt barn när det börjar läsa och vad
det innebär att ha läs- och skrivsvårigheter. Litteraturförteckningen, som innehåller barnböcker
om att lära sig läsa, lättlästa böcker för barn i grundskolan samt några böcker om läsinlärning
har förnyats. Ny omslagsbild och nya illustrationer av Marcus Ivarsson. Den förra upplagan kom
2004.
Inköpsinformation
Best. nr. 789710
Bunt om 50 ex 195 kr exkl. moms

Det var en gång
Av Gunilla Borén
Det var en gång … Den formeln har under årtusenden öppnat porten för barn – och vuxna – till
sagans magiska rike. I sagan möter barnen äventyret, skönheten, poesin, kärleken, skräcken
och ondskan, men också humor och livsvisdom. Folksagan lär barn att umgås med sina känslor
och rädslor, den ger dem nya ord och utvecklar deras språk, den stimulerar fantasin och
inlevelseförmågan och gemenskap och närhet får de på köpet.
I foldern berättar Gunilla Borén, välkänd sagoutgivare och lektor vid bibliotekshögskolan i Borås,
personligt och lättläst om sagor och sagoläsning och ger tips på bra sagor att läsa högt. Tord
Nygren har gjort fantasieggande omslagsbild i fyrfärg och roliga vinjetter som lättar upp texten.
Dela ut foldern till föräldrar, far- och morföräldrar, barnavårdspersonal, förskolepersonal, lärare och andra som
arbetar med barn och stimulera till läsning av de klassiska sagorna så att även dagens barn får chansen att uppleva
sagans magi.
Inköpsinformation
Best. nr. 00213006
Bunt om 50 ex 99 kr exkl moms (105 kr inkl moms)

Välkommen med barnen till biblioteket
Ny upplaga
Marcus Ivarsson har illustrerat denna nya version av foldern Välkommen med barnen till
biblioteket! Hans inbjudande bilder ackompanjerar texten, som kortfattat berättar om vikten
av att barn tidigt får tillgång till bra böcker och om allt roligt och spännande som bibliotekens
barnavdelningar har att erbjuda. Foldern är tänkt att delas ut vid t.ex. föräldramöten, vid
bokprat i förskolan eller skolan, på barnavårdscentraler osv.
Inköpsinformation
Best. nr. 06218011
Bunt om 50 ex 195 kr exkl moms (207 kr inkl moms)

Bokstavslek
Av Clas Rosvall
Clas Rosvall, författare, föreläsare och pedagog, har 29 mycket goda vänner – alfabetets
bokstäver! Med dessa krumelurer kan man skapa hur många roliga ord, rim, ramsor och
sagor som helst. I foldern, som är en helt ny version av en tidigare folder med samma titel,
ger han mängder av roliga tips och fiffiga idéer på hur man som förälder, förskollärare och
lärare kan aktivera barns (och vuxnas!) språkliga kreativitet och få dem att vända och vrida
på bokstäver, ord och meningar och verkligen bli aktiva språkskapare.
Att leka med språket utvecklar inte endast den språkliga förmågan, det ger också många
tillfällen till att lyssna och lära av varandra och därmed utvecklas även på annat sätt. En
sprudlande, stimulerande och inspirerande folder – illustrerad med humoristiska färgbilder av
AnnaPenna – att dela ut till alla vuxna med barn i sin närhet så fort tillfälle ges!
Inköpsinformation
Best. nr. 07206015
Bunt om 50 ex 197 kr exkl moms (209 kr inkl moms)

Barn + Böcker = Bästisar för livet
Av Gull Åkerblom
Lyckliga alla de barn som upptäcker böckernas värld! Har de en gång tagit klivet in i den
världen behöver de aldrig vara ensamma.
I böckernas värld kan de få vänner som hjälper och stöttar i svåra stunder eller lockar dem till
skratt och tårar. De kan få veta hur livet kan levas, de kan få hopp och framtidstro och nya
och spännande insikter. Tänk om alla barn fick chansen att hitta till den världen! Och tänk om
vuxna ville inse att de behövs som vägvisare och guider på vägen dit!
Den insikten vill Gull Åkerblom förmedla i den här foldern. Hon berättar om lusten, glädjen
och hungern efter läsning. Om hur böckerna vi läser som barn, eller får höglästa för oss,
verkligen blir bästisar för livet, hur de berör oss på djupet av vår själ – och boktips ger hon på
köpet.
Texten ackompanjeras av Pia Alfredssons charmfulla bilder.
Inköpsinformation
Best. nr. 07218022
Bunt om 50 ex 195 kr exkl moms (207 kr inkl moms)

ABC-Droppar

På initiativ av länsbarnbibliotekskonsulenterna ger BTJ Förlag ut fem foldrar avsedda att delas ut till föräldrar som
besöker barnavårdscentralerna med sina barn. Foldrarna är fyrsidiga i fyrfärg i klara färger formgivna och illustrerade av
Pia Alfredsson.
Foldrarnas text poängterar vikten av att stimulera barnen att tillägna sig språket och varje folder är anpassad till barnets
förväntade språkliga nivå. Boktipsen är okommenterade, nivåanpassade och avser både barn- och vuxenböcker.
Deta är en ny upplaga av Birgitta Ahléns och Monica Westerlunds ABC-droppar. Texten har omarbetats och
litteraturlistan aktualiserats av Solveig Hedenström, barnbibliotekskonsulent i Uppsala län, och Monica Westerlund som
är logoped och har skrivit flera böcker i ämnet.
ABC-droppar säljs i buntar om 100 ex, pris 195 kr exkl. moms per bunt.

ABC-droppar för din baby
Best. nr. 08216015 (bunt om 100 ex). 195 kr exkl. moms (207 kr inkl. moms)
ABC-droppar från nio månader till två år
Best. nr. 08216016 (bunt om 100 ex). 195 kr exkl. moms (207 kr inkl. moms)
ABC-droppar för din två- och treåring
Best. nr. 08216017 (bunt om 100 ex). 195 kr exkl. moms (207 kr inkl. moms)
ABC-droppar för din fyraåring
Best. nr. 08216018 (bunt om 100 ex). 195 kr exkl. moms (207 kr inkl. moms)
ABC-droppar för din femåring
Best. nr. 08216019 (bunt om 100 ex). 195 kr exkl. moms (207 kr inkl. moms)

