
 

Lytt, les,  

prat og fortell 

2019 

2-4 ÅR 

BØKER - EN VERDEN FULL AV SKATTER 
 

Ved 2-årsalder begynner barnet ditt å sette ord på  

virkeligheten rundt seg. Lytt til barnets ord og prøv å forstå. 

Snakk sammen om det barnet er opptatt av. 

 

Det er fint å sitte sammen og se i en bok. Dere kan bla og  

lese i boka, fabulere, fantasere og prate om innholdet. 

 

Du kan snakke om bildene; om farger, former og begreper som 

stor - liten, over - under. 

 

Det skjer en stor utvikling i språket mellom 2 og 4 år. De har 

stor glede av å kjenne seg igjen i enkle hverdagshistorier. 

 

Ikke glem alle rimene og reglene våre! Barnet er aldri for lite 

eller for stort til kunne glede seg over rytmen, ordspillene og 

stemmen til den som leser. 

 

Råd til minoritetsspråklige foreldre:  

Bruk morsmålet, les for barna, fortell historier, lek med språk og 

bokstaver, utvid språket, men la samtidig barnet få så mye kon-

takt med norsk som mulig utenfor hjemmet. Bruk biblioteket! 

 

 

 

 

    LES LITT FOR BARNET DITT HVER DAG 



LÅN BØKER GRATIS PÅ BIBLIOTEKET 
Vi har også filmer, lydbøker og musikk 

 

 

 

FOR BARN 
Snart sover du av Haddy Njie og Lisa Aisato 

Det haster! Av Guido Van Genechten 

Herr Hansen får besøk av Elisabeth Moseng 

Serien ”Barnehagekrim” av Lars Mæhle 

Bøkene om Brillebjørn av Ida Sofie Søland Jackson 

Sol går i barnehagen av Pauline Oud 

Daniel møter en stegosaurus m.fl. av Lisa Bjärbo 

Bøkene om Albert Åberg, Pulverheksa, Ludde, 

Karsten og Petra og  Lillesøster-bøkene  

 

OM BARN 
Se på meg! : gode råd om barn og selvfølelse 

av Elisabeth Gerhardsen 

Vil ikke! Gjøre selv! av Elisabeth Gerhardsen 

Tiden med barn av: fra spedbarn til tenåring 

av Inger-Lise Køltzow 

Foreldremagi av Hedvig Montgomery 

Hjerteforeldre av John Mordechai Gottman  

Bare barnemat! : riktig kosthold for gravide, ammende, barn 

og ungdom av Christine  Henriksen 

 

Kom på lesestund og arrangementer for barn! 
Følg med på hjemmesiden, Facebook og Instagram 

 
 

BIBLIOTEKET HAR SPRÅKKURS OG 

VI KAN SKAFFE BØKER PÅ DE FLESTE SPRÅK  

 

På Bærum biblioteks hjemmesider finner du boktips  

for både barn og voksne   

 

barum.folkebibl.no 

 

Vil du ha flere boktips? 
 

Gå på biblioteket og spør bibliotekarene!  
 

Bekkestua bibliotek 
Gml. Ringeriksvei 44 

BEKKESTUA, tlf: 67 50 96 00 
 

Sandvika bibliotek 
Malmskriverveien 18 

SANDVIKA, tlf: 67 50 96 40 
 

Rykkinn bibliotek 
Nærsenteret på Rykkinn, Muninsvei 3  

RYKKINN, tlf: 67 50 96 60  
 

Eiksmarka bibliotek 
Niels Leuchs vei 40 

EIKSMARKA, tlf:  67 50 96 80  
 

Høvik bibliotek 
Sandviksveien 11 

HØVIK, tlf:  67 50 96 70 

 

 


