Ribbing, Anna. Djurens ABC en ska inte
vara med.
Alla djur börjar på en bokstav,
Apa börjar på A och Bäver på
B. På varje bokstav finns många
djur, men också ett djur som
inte finns på riktigt eller ser ut
på ett annat sätt. Hur är det
nu, har clownfisken verkligen en röd näsa och
räknas dammråttan och snorkråkan till riktiga
djur? Bilderbok.
Rottböll, Grethe. Tio vilda hästar.
De tio hästarna som är
bästa kompisar leker och
busar, men en efter en
försvinner de tills det bara
finns en häst kvar. Vad ska
den göra när den är alldeles
ensam? Den springer såklart tillbaka och letar
reda på sina vänner igen, så får vi räkna från
tio till ett och tillbaka till tio igen. Bilderbok.
Sheppard, Sarah: Dino ABC.
A som i Allosaurus, B som i Brachiosaurus och
C som i Concavenator. Visste du
att Concavenatorn hade en fena
på ryggen och att
Kosmoceratopsen hade hela 15
horn? En ABC och faktabok om
dinosaurier i ett. Faktabok.
Sheppard, Sarah:
Djuren i skogen ABC

Stora boken om Abc och
123.
Antologi med rim och ramsor
om alfabetet och att räkna.
Samling.
Wessnert, Gudrun: Teaterkatternas ABC.
Läs om hur Aristide, Betty,
Peppie och de andra
teaterkatterna sätter upp en
föreställning. Det är mycket att
tänka på smink, fika och att
Doris fixar dekoren är
självklart, men vad gör egentligen ekorrarna
där? Tips på hur du gör din egen teatermask
och dockteater avslutar boken. Bilderbok.
Wintersparv, Spoke: Imon letar efter S.
Imon letar efter stora S. Djuren vill gärna
hjälpa till, men de lyssnar
inte riktigt och Imon får en
massa andra saker som
nästan är S, ibland blir det
tokigt och ibland blir det
bra. Snart har Imon ett helt
följe med sig i sin jakt efter S. Bilderbok.
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Anrell, Lasse: Spinkis fotbolls-ABC.
Spinkis spelar fotboll med sina vänner Costas
och Katta och berättar om ord
som har med hans favoritsport
att göra. M som i målvakt och C
som i cykelspark – här finns
många ord som är bra att kunna
för dig som gillar fotboll.
Faktabok
Arrhenius, Peter: Bokstavspromenaden.
Följ med Alice på en
bokstavspromenad genom
staden. Det finns bokstäver
att upptäcka överallt på
gatorna, genom lekparken och
ner till stranden. Bilderbok.
Arrhenius, Peter: Presenter till tusen.
Tvillingarna Lina och Leo fyller år. Boken tar
med oss på kalasförberedelser och
paketöppning i bilder där siffror
finns med. I boken finns det
pratbubblor med lite kluriga
uppgifter för den som vill lära sig
mer om räkning och siffror.
Bilderbok.

Becker, Noa: Lila klättrar upp.
Lila älskar att klättra, hon kan
räkna alla steg i trappan, det
är fem stycken. En dag är
Lilas katt Duma borta, Lila
letar och letar. Duma har
klättrat upp på taket och
vågar inte klättra ner själv.
Tur att Lila älskar att klättra så att hon kan
hjälpa Duma. Men snart märker Lila att det är
lättare att klättra upp än att klättra ner.
Bilderbok.
Blomgren, Lidia: Tio gorillor.
När du redan kan räkna
till tio är det dags för den
här boken. Häng med
gorillorna, makakerna och
de andra aporna och se
vad de gör för att räkna
till 100. Bilderbok.
Brownlow: Tio små dinosaurier.
Mamma dinosaurie sover när de små
dinosaurieäggen kläcks.
Ungarna ger sig genast ut
på äventyr, men det är en
farlig värld de kommer till
och utan en mamma som
vaktar dem försvinner de
en efter en. Bilderbok.

Gaiman, Neil: Farliga alfabetet.
Två barn och en liten gasell
ger sig ut på en farlig resa.
Deras skattkarta leder
dem både genom alfabetet
och genom stadens undre värld, där monster
och skurkar lurar överallt. Bilderbok.
Jardebrand, Malin: Barnens ABC.
Rimmade texter om bokstäverna. Varje text
är skriven med både
versaler och gemener så att
den som föredrar stora
bokstäver kan läsa själv.
Bilderbok.
Lind, Åsa: Dunderlunds bästa bokstav.
Dunderlund träffar flickan Frida vid
brevlådan och förstår genast
att hon är en klok flicka som
vet mycket. Hon får
Dunderlund att börja tänka på
bokstäver på ett annat sätt.
Som att bokstäver kan betyda
olika saker. Till exempel bokstaven ö som kan
vara slutet på ordet sjö, men också ligga i
mitten av sjön som en Ö. Bilderbok.
Mizielińska, Aleksandra & Daniel:
Bokstäver.
En bok utan text. Leta i bilden och se om du
kan hitta alla saker som börjar på bokstaven
E, de ska vara minst 5
stycken. När du hittat dem är
det dags för F. Bilderbok.

Nordqvist, Sven: Minus och stora världen.
Minus ska ut i stora världen för
att se hur där ser ut. Lär dig
räkna från ett till tio medan
Minus träffar på en massa
konstiga figurer på sin färd. Där
finns de tre vise männen men
också en fyrhövdad fyrbäbbla. Bilderbok. Läs
också Agaton Öman och alfabetet.
Norlin, Arne: Halvans 123.
Halvan älskar att leka med sina
fordon. Idag ska han vara
bilmekaniker och bygga en egen
bil. Halvan åker till skroten och
letar efter bildelar, han behöver
en ratt och två hjulaxlar.
Motorer kan ha olika många cylindrar, vilken
sort ska han välja? Bilderbok. Läs också
Halvans ABC.
Persson, Malte: Bobo i apskolan.
Bonoboapan Bobo är
besviken, för i apskolan
får man bara lära sig
bokstaven A. Babianen
Brynolf lär honom att det
finns en till bokstav: B. B
som i bibliotek. Det är dit
Bobo måste bege sig om
han vill lära sig ännu mer. Kapitelbok.

