BOKTIPS FÖR ELEVER I ÅK 1-3

Här finns böcker som läsambassadörerna Amanda Audas-Kass och Henrika Andersson har plockat ut från deras egna och andra
T
bokpratares favoriter att presentera för åk 1-3.

e

Skriv ut bilderna och beskrivningarna och sätt upp dem på ställen där elever kan se dem, t.ex. i korridoren, på väg in och ut ur
klassrummet, på toaletten, i omklädningsrummen osv.
Passa på att inför föräldramöten, eller andra tillfällen då vuxna rör sig i skolan, placera utskrifterna så att också de kan ta till sig av
tipsen.
Läsglädje!

Åk 1-3
Mumindalens alfabet av Annika Sandelin med bilder ur Tove Janssons
originalverk
Kom med på en poetisk vandring genom alfabetet och Mumindalen. Återse gamla
favoriter och lär dig mer om mindre kända karaktärer.

Plats på jorden av Maija Hurme och Lina Laurent
En spännande berättelse om Luna, Bianca och Bille som söker svaret på ett
mysterium. Uppslagen varvas med fakta om odling i stan. Här finns tips på allt du
behöver veta, boken kan läsas både som äventyr och faktabok.

Böckerna om Sommarskuggan
Nu busar Sommarskuggan vidare också i bokform. Vem gömmer sig egentligen i den
svarta dräkten? Ta reda på, men akta dig för skuggslem!

Maryam och mormorsmålet av Minoo Shams
Om Maryam som kommer till ett nytt land med ett främmande språk hon inte förstår
eller vill prata. En bok om vänskap och saknad med stämningsfulla illustrationer.

Böckerna om Familjen Knyckertz av Anders Sparring och Per Gustavsson
Fartfyllda och roliga äventyr om världens festligaste bovar. Härliga böcker om
familjen som tycker om att ta saker som inte är deras.

Vita lögner och höga hinder av Peppe Öhman
En hästbok om Maja som rider varje vecka men allra helst vill vara med Frank. Och
vem kan man riktigt lita på?

Den stora seniorkampen av Malin Klingenberg och Joanna Vikström Eklöf Om
du tycker om äventyr, humor, skurkar och uppfinningar bara måste du läsa serien om
Patrik och pensionärsmakten.

Upptäckare och äventyrare av Janne Haikari och Carlos da Cruz
För dig som gillar historia och humoristiska bilder. Hur gick det till när Elias Lönnroth
samlade ihop texterna till Kalevala? Och vad vet du om Nordenskiölds expeditioner
längs Nordostpassagen?

Lindbergh: berättelsen om musen som flög över Atlanten av Torben Kuhlmann
En spännande och detaljrik bilderbok om musen som år för över hundra år sedan
flög över Atlanten. En hyllning till flygets pionjärer med enastående vackra bilder!

Handbok för superhjältar: Utan hopp
Den sjätte boken i den superpopulära serien om Lisa som blir sin egen. Att vara
superhjälte kräver både mod och misslyckanden. Fartfyllda spännande äventyr
väntar på dig som ännu inte läst serien - börja gärna med del ett!

