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BØGER OM NATUR FOR  
DE 1 - 6 ÅRIGE

I Roskilde Kommune er vi omgivet af en masse dejlig natur.  
På biblioteket har vi bøger med natur i. Her er forslag til bøger, 
som du kan læse højt for dit barn.

BØGER FOR DE ALLERYNGSTE

Deneux, Xavier: Mine insekter

En pegebog om almindelige insekter og smådyr. Den er 
lavet med 3D-effekt, så børnene kan føle insekternes 
form og figur. Forfatteren har lavet andre fine pegebøger 
på samme måde ex. ”Vilde dyr”. Pegebog i pap fra 1 år.

Mendel-Hartvig, Åsa: Se Skoven

Det er forår. Et lille barn er i skoven og oplever en masse. 
Bogen er en del af en dejlig serie på fire bøger om års-
tiderne. Bogen er ikke i pap. Pegebog fra 1 år.

Seeberg, Ursula: Små dyr

Bogen indeholder fine tegninger af almindelige små dyr i 
den danske natur: flue, snegl, mariehøne m.m.  
Forfatteren har også lavet ”Dyrene i naturen” på samme 
måde. Pegebog i pap fra 1 år.



Borch, Karen: På flyvetur med Alf og Dora

Tag med på en flyvetur ud i den danske natur med feen 
Dora og alfen Alf. Billedbogen er skrevet på rim.  
Illustrationerne er akvareller, som viser blomster og dyr, 
som de ser ud i naturen. Lige til at gå på opdagelse i.  
Billedbog fra 3 år.

BØGER FOR DE ALLERYNGSTE

Cyrén, Karin: I et vandhul

Myrerne Nisse og Puk opdager en masse  
haletudser i et vandhul, som ikke kan noget som helst. 
Nisse og Puk bestemmer sig for at lære de små alt det, 
som er vigtigt for at overleve i skoven – når man er en 
myre. En sjov billedbog fra 3 år. 

Salling, Lotte: Krible krable rim for de små

Sjove rim om insekter for de mindste og med forslag 
til aktiviteter ved hvert enkelt rim. Når man fx læser om 
tusindbenet, er der forslag til en leg, hvor man sammen 
med andre bevæger sig som et tusindben. Bogen er 
smukt illustreret af Lea Letén. Billedbog fra 3 år.

GODE (NATURLIGE)  
BILLEDBØGER



Brunstrøm, Thomas: Sallys far er langt ude i skoven  
 
Hvis I ikke kender Sallys far, så er det på tide. Far, Sally, 
Eddie og Svend tager på lejrtur i skoven. Først skal teltet 
sættes op, så skal der findes brænde, og så farer de 
en smule vild. Bålet bliver tændt og senere tager de på 
natløb. Billedbog fra 4 år.

Digman, Kristina: Floras egen bog 
 
Flora elsker alle årstiderne og har i sin bog skrevet om 
sine oplevelser i naturen. Følg Flora, når hun er på tur og 
lær navnene på en lang række vilde planter. Forfatteren 
har skrevet flere billedbøger om Flora og hendes  
oplevelser i naturen. Billedbog fra 4 år.

Ellis, Carson: Ma æ dat? 
  
På insektsprog fortælles historien om en lille flok  
insekter, som finder en spire på jorden og undrer sig 
over, hvad det mon er. Frøet vokser sig til en fin blomst 
og finder sin plads i naturen. En dag visner den og dør. 
En skøn og anderledes bog, hvis du spørger  
bibliotekaren. Billedbog fra 4 år.

Jonsson, Oskar: Vips i træet 
 
Spidsmusen Vips er på opdagelse i skoven, og beundrer 
myrernes arbejde omkring et stort egetræ. Han møder 
også en flagspætteunge, som hjælper med at finde mad. 
Der findes også en anden fin bog om Vips: ”Vips ved 
bækken”. Billedbog fra 4 år.



Henkel, Christine: Kig og snak om naturen  
(56.1)  
 
Bogen består af syv myldrebilleder, som børnene kan 
gå på opdagelse i. Børnene skal finde dyr og planter 
i forskellige levesteder som åer, søer, moser, marker 
og skove både over og under jorden. Der findes andre 
bøger i serien. Bl.a. en om årstiderne.  
Billedbog i pap fra 3 år

Müller, Thomas: Et år med flagspætten  
(bi 58.889)  
 
Når der lyder høje trommelyde i skoven, er den smukke 
flagspætte ikke langt væk. Vi følger den dygtige tømrer 
gennem et helt år og lærer fuglens liv at kende. Bagerst 
i bogen er der et fakta-afsnit. En spændende bog for 
de fugleinteresserede. I serien er der også en bøger om 
svaler, storke og gråspurve. Billedbog fra 5 år

FAGBØGER

Minimonstre i naturen: en billedfagbog  
(58.4)  
 
Præsentation af 10 af de insekter og smådyr, der lever 
i haver og skove. Der er masser af fotos i bogen også 
- ultranærbilleder af dyrene, som får dem til at fremstå 
som mini-monstre. En god introduktion inden dit barn 
selv skal ud med luppen i naturen. 
Billedbog fra 4 år. 



Hvad gemmer sig i urtehaven? (63.54)  
 
Skyggespilsbog om hvilke dyr, planter og andet, der kan 
findes i en urtehave. Der vil både være grøntsager, men 
også ukrudt og skadedyr. Hver side kan holdes op i lyset 
for at afsløre svaret på de spørgsmål, der bliver stillet. 
Billedbog fra 3 år. 

Kjær, Signe: Kittes køkkenhave  
 
En bog om årstidens gang i Kittes køkkenhave. Først er 
der bare jord og ukrudt. Men Kitte arbejder hårdt. Og så 
vokser der kartofler, jordbær, ærter og en masse andre 
grøntsager op, lige til at spise. En rigtig dejlig og enkel 
historie med flotte illustrationer. Billedbog fra 3 år. 

LIDT FRA KØKKENHAVEN



OG TIL SLUT EN  
HØJTLÆSNINGSBOG FOR  
DE ÆLDSTE

Fragola, Elvira: Et fantastisk forår i Mumleby 
  
Det er forår i Mumleby. Bedsteveninderne Vera og Astrid 
finder på en masse sjove ting. De er med når køerne 
lukkes ud på græs, de tapper birkesaft fra træerne og 
fejrer påsken. Hyggelig bog med masser af aktiviteter 
og opskrifter til forårssysler. Bogen er en del af serie på 
fire om årstiderne i Mumleby. Bog fra 6 år. 




