Ann Helen og Heidis anbefalinger:

Fagbøker om dyr
Nynorsk:
Helga Gunerius Eriksen og Gry Moursund (2003) - Flugepapir
Boka handlar om Eirin som blir venn med ei fluge som kan gå på
veggar og opp ned i taket. Her får ein møte flotte fargerike
illustrasjonar saman med mykje fakta om fluger.
Det Norske Samlaget.
Martine Grande (2015) - Dagen opp ned
I denne biletboka blir vi kjende med flaggermussøstrene Ida og Oda.
Ein dag drar dei på eventyr på dagtid, og opplever mykje nytt og
spennande. Boka har fargerike illustrasjonar og passar godt for dei
yngste barna. Det Norske Samlaget.
Leseland Fakta (2017) - Visste du at …? KATT
Dette er ei bok med enkle illustrasjonar og mange spørsmål og
morosame og overraskande fakta som gjev lesaren kjennskap til
kattar. Boka er ein del av serien Leseland for barn som lærer å lese.
Illustrert av Anna Fiske. Det Norske Samlaget.
Mine små leksikon (2005) - Ulven
I denne boka kan lesaren bli kjend med ulven. Med morosame
illustrasjonar tek boka opp både moderne fakta og gamle mytar og
fortelljingar om ulven, noko som gjer ho spennande når ein les saman
med barna. Det Norske Samlaget.
Erna Osland (2017) - Bokstavsommaren
Boka er blitt til i samarbeid med Nynorsksenteret og Lesesenteret, og
alle tekstane er illustrerte av Inger Lise Belsvik. Lesaren blir kjend med
alfabetet, og kvar bokstav har sin eigen tekst som handlar om skattar
frå havet. Det Norske Samlaget.
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Erna Osland (2014) - Under ein stein
Denne fagboka handlar om virvellause småkryp som held til under
steinar, og korleis det å løfte på ein stein kan gi store opplevingar.
Boka eignar seg til høgtlesing og som aktivitetsbok og er nydeleg
illustrert av Inger Lise Belsvik.. Det Norske Samlaget.
Erna Osland (2017) - Vaken? Ei godnattbok om dyr som ikkje søv om natta
Denne fagboka, som er illustrert av Anna Fiske, handlar om nattaktive
dyr. Boka har små forteljingar om dyr som ikkje søv om natta.
Forteljingane inneheld fakta om kvifor desse dyra ikkje søv om natta,
og om kvar ein kan finne dei. Det Norske Samlaget.
Erna Osland (2012) - Venner med venger
Boka er ei blanding av forteljing og fakta, der ein møter Dina som
kikkar på fuglar og som blir venn med William som er ein fugl. Det er
ein fin balanse mello m fagtekst og narrativ forteljing som fangar
lesaren. Boka er illustrert av Inger Lise Belsvik. Det Norske Samlaget.

Bokmål:
Synnøve Borge (2014) - Brunlangøre
Dette er ei fagbok om flaggermus samtidig som den er narrativ og har
en tydelige fortelling som følger en brunlangøre-flaggermus gjennom
et helt år. Flotte illustrasjoner av Lise Myhre kombinert med foto
supplerer fagteksten på en god måte. Gyldendal Barn & Ungdom.
Synnøve Borge (2015) - Kongeøyenstikker
Lise Myhre har illustrert boka som gir oss utfyllende fakta om
kongeøyenstikkerens korte liv. Boka har også mange bilder som
støtter opp under fortellingen om øyestikkeren på en god måte.
Gyldendal Barn & Ungdom.
Synnøve Borge og Lise Myre (2017) - Ravn
Vi følger en ravn gjennom ulike årstider og får se hvilke utfordringer
den møter på sin reise i den norske fjellheimen. Boka har en blanding
av illustrasjoner og foto, noe som gjør den spennende å lese.
Gyldendal Barn & Ungdom.
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Benji Davies (2015) - Stormhvalen
Boka handler om en ensom gutt som blir venn med en hval. Boka har
noe fakta om hvaler, men kommuniserer mest gjennom mange gode
illustrasjoner. Derfor passer den spesielt godt for de yngste barna.
Aschehoug & Co.
Bjørn Arild Ersland (2011) - Gjøken
I denne boka blir vi kjent med gjøken og andre fugler gjennom gode
og spennende fortellinger som er fantastisk illustrert av Hilde Kramer.
Her er det ikke spart på farger og spenstige bilder som appellerer til
mange barn. Mangschou A/S Bergen.
Bjørn Arild Ersland (2014) - Hoggormen
Boka er illustrert av Alice Lima de Faria, og den er delt i en narrativ
del (fortelling), og en encyklopedidel (fakta), noe som gir leseren en
estetisk opplevelse samtidig som den gir et godt innblikk i
hoggormens liv. Cappelen Damm.
Jørn Hurum, Torstein Helleve & Esther van Hulsen (2011) - Ida
Dette er en bok om Ida, et førhistorisk ape som levde i Tyskland. Boka
har en blanding av fortelling og fakta om hvordan ulike dyr levde i
urtiden. Det er spennende å bli kjent med Ida og familien samtidig
som man får masse fakta om andre utdøde arter. Cappelen Damm.
Geirr Lystrup (2014) - Katten og fuglene
I denne boka får vi møte ei stor svart katte som jakter på alle fuglene i
skogen. Boka gir god kunnskap om mange fuglearter, og inviterer
samtidig til en sang om fuglene som har fått hver sitt vers på en kjent
melodi. Juni Forlag.
Fiona Rempt (2006) - Supre venner
Snegle inviterer til bursdagsfeiring,men har andre fysiske
forutsetninger til å delta i leken, noe vennene hans vil hjelpe han med.
De samarbeider og bygger en bil slik at også Snegle kan være med.
Boka kan brukes i teamarbeid om snegler, men også om det å være
annerledes og om vennskap. Illustrert av Noëlle Smit. Fortellerforlaget.
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Line Renslebråten (2016) - Insekter og krypdyr. Fakta og fortellinger for barn.
Her får du fantastiske tegninger, litt fakta og en spennende fortelling
om hver av 40 dyrearter. Fortellingene er samlet fra hele verden.
Insekter og småkryp er noe som opptar barn i stor grad, og boka er fin
å bruke som oppslagsverk og i utforsking sammen med barna.
Arneberg Forlag.
Frank Rosell og Neha Naveen (2017) - Beveren Bjørk
Vi blir kjent med en beverfamilie som lever i ei elv i Telemark. Leseren
får lære hvordan bevere lever, og får å følge beverne Bjørk og Ask som
sammen med datteren Linnea flyttes til Skottland der det ikke har
vært bevere på 400 år. Gyldendal Barn & Ungdom.
Liv H. Wiborg (2013) - Leon og humlene
Vi møter Leon som sammen med farmoren viser hvordan mennesker
kan ta vare på naturen og spesielt humlene. Boka er bygd opp som en
fortelling der vi underveis får kjennskap til hvordan ting henger
sammen i naturen. Boka er både informativ og spennende, og egner
seg best for de eldste barna i barnehagen. Boka er vakkert illustrert av
Eli Rikter Wiborg. Libretto forlag.
Yuval Zommer (2018) – Den store småkrypboka
Gå på oppdagelsesjakt etter småkryp, lær interessante og rare fakta
om alt som kravler og kryr og få svar på spørsmål du ikke visste du
lurte på om alt fra snegler til marihøner og tusenbein. Boka har flotte
og myldrende illustrasjoner og egner seg godt både for formidling og
for barns selvstendige lesing og utforsking. Den store villdyrboka av
samme forfatter kan også anbefales. Gyldendal Barn & Ungdom.
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