
12 bøger om kroppen til dig og dit barn

KROPPEN



KROPPEN
Hvordan ser kroppen ud og hvordan  
fungerer den?  
Hvilke følelser kan man have når 
man er et lille barn?  
Hvordan kan du som voksen selv  
styrke barnets motorik og forståelse 
af kroppen og hvordan kan du ved 
hjælp af zoneterapi og massage få 
barnets opmærksomhed og ro.  
 
Alle disse spørgsmål kan du og dit 
barn få besvaret i nogle af bøgerne  
i folderen. 



Politikens bog om baby  massage og zoneterapi
Af Wendy Kavanagh 

Om massage og zoneterapi til babyer. Med råd om  
udstyr og teknikker, om kropsmassageforløb, indisk  
hovedmassage og om massageteknikker til brug ved  
sygdom og utilpashed, f.eks. astma, søvn- og for- 
døjelsesproblemer, tandfrembrud og ørepine

Find bogen i voksen faglitteratur gruppe 61.542



 

Leg med dit barn: 
1-8 år
Af Lotte Paarup 

Om lege og aktiviteter, der 
medvirker til at integrere be-
vægelse og motion i børns  
liv. Om børn og motorik, og 
ideer til konkrete øvelser, be-
skrevet med aldersangivelse, 
deltagere, varighed mm.

 
Find bogen i voksen  
faglitteratur gruppe 79.3 
 
 

Styrk dit barns  
motorik: 1-3 år
Af Wendy Kavanagh

Inspiration og idéer til nye og  
anderledes lege, som både er  
sjove og styrker det 1-3 årige  
barns motorik

 
Find bogen i voksen  
faglitteratur gruppe 79.39



 

Leg & balance: intelligente  
bevægelseslege for børn: 0-18 måneder
Af Medde Lykke Vognsen 

Om hvordan man med målrettede bevægelseslege kan støtte 
barnets motoriske udvikling gennem de første 18 måneder

Find bogen i voksen 
faglitteratur gruppe 79.3



 

Min første bog om yoga:  
sjove og simple yogaøvelser for de mindste 
Af Sally Beets, Ailie Busby, Ruth Jenkinson 

14 yogaøvelser for de mindste der kan laves  
derhjemme, i dagplejen og i institutionen

 
Find bogen i pegebøgerne: Kroppen 

 



 

Tryk & glad godnat-
læsning
I bogen gives et indblik i syv 
akupressur- og zoneterapi-
punkter på barnets krop og  
en guide til nærværende  
højtlæsning. Derudover er der 
i sidste del en billedbog med 
historier om Lille Tumle og 
hendes bamser

 
Find bogen i billedbøgerne: 
Godnat

Buller og hans fine krop 
Af Mervi Lindman 

Her er Buller. Buller har både 
øjne og ører, hvad mon man kan 
bruge dem til?

Find bogen i pegebøgerne:  
Kroppen



 

Min første bog om 
alt det jeg kan
Pegebog med farvefotos af 
små børn der bruger deres 
krop til forskellige aktiviteter, 
som fx at kravle, gynge, 
tegne eller danse

 
Find bogen i pegebøgerne: 
Begreber

Min første bog om  
kroppen 

Pegebog med farvefotos der 
illustrerer hvad forskellige 
dele af kroppen kan bruges 
til, fx en mund der kan spise, 
et øre der kan høre og næsen 
der kan dufte

 
Find bogen i pegebøgerne: 
Kroppen



 

Lille Lars fra top til tå
Af Linne Bie 

Billedbog om Lars der leger gemmeleg med øjne, ører og den 
lille tykke mave, og tilsidst gemmer han også noget på ryggen

 
Find bogen i pegebøgerne under serien: Lille Lars



 

Gurli Gris har gymnastik
 
Gymnastik kan være lidt svært, især når man skal svinge 
og strække sig. Men Bedstefar Kanin har et godt fif, og alt 
bliver lettere med fantasi

 
Find bogen i pegebøgerne under serien: Gurli Gris



 

Min lille bog om kroppen
Af Nathalie Choux 

Hvordan ser kroppen ud og hvordan fungerer den?  
Hvilke følelser kan man have? Pegebog for de 1-3-årige 

Find bogen i billedbøgerne: Kroppen
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