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Bli 
med 

på 
leken!

Barn og 
bærekraft

Full fart 
fremover!

Vennskap og lek er en populær 
tematikk! Det er et tema som er utrolig 
relevant for alle barn.

Vi har en haug med bøker som er perfekt 
til lesestund for barna som handler om 
gleder og utfordringer med vennskap og 
lek. 

Bærekraftig utvikling er et viktig tema 
å introdusere for barna. Vi plukker 
våre beste bøker for en samtale om 
likestilling, klimautvikling og mange 
andre tematikker. 

Utvalget av bøker tar utgangspunkt i 
FNs bærekraftsmål. 

Har du noen i barnehagen som liker fart og spenning? 

Vi plukker de kuleste og beste bøkene for små barn 
som er glad i biler, �y, tog og alt annet som har full 
fart! 

Denne høsten tilbyr Årstad bibliotek bokpakker med 
forskjellige temaer! 

 
Skal dere ha lesestund i barnehagen? Eller ønsker dere 

å besøke biblioteket for å ha en lesestund med 
utgangspunkt i våre bokpakker? 



Klassikerne 

Jeg klarer hva 
som helst!

Høsten er endelig 
her!

Kroppen er 
fantastisk

Familier i 
alle former

Alle har sine styrker og 
utfordringer. Mange barnebøker 
handler om akkurat dette, og disse 
danner et utmerket utgangspunkt 
til å snakke om å̈ være seg selv.

Vil dere lære mer om den rare og fantastiske 
kroppen?  Vi har en haug med bøker som formidler 
dette på en barnevennlig måte. 

Denne bokpakken er kanskje perfekt å bruke sammen 
med litt sang og dans med "Hode, skulder, kne og tå" :)

Noen bøker har blitt lest av mange  generasjoner med 
barn og disse blir ofte omtalt som klassikerne i 
barnelitteraturen. Ønsker dere å lese bøker som har 
dette usynlige kvalitetsstempelet? 

Vi har bøker som er kjente og kjære for barn i alle aldre.  

Familie er noe som er kjært og 
nært for barna. På biblioteket har 
vi �ere bøker som handler om 
familier i alle mulige former!  

Bøker om regnfulle dager og kos inne?  
Kanskje noen bøker med forslag til 
aktiviteter for barna?̀ 

Vi kan plukke en god pakke med bøker 
som kanskje gjør høsten enda bedre og 
kjekkere i barnehagen deres!


