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En bok ur serien Snicksnacksnoken

Hatten Förlag Psst! Handledningen hittar du längst bak i boken.
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Eller så ska han begrava benknotor. Från en kanin som han har ätit upp! Foffes knän börjar skaka, och Folke och Frans ser lika rädda ut.   
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Faran
vid

fallna trädet

Hatten Förlag

art.nr SN25

Flera speltips
hittar du på
www.hattenforlag.se

Den här kortleken hör till boken 
Faran vid fallna trädet och används 
tillsammans med boken. Kortleken 
består av totalt 54 kort av tre olika 
sorter; Ljudkort, Begreppskort och 
Berättarkort. Instruktioner till olika 
kortspel finns i asken, till exempel 
Finns i floden, Full fart framåt och 
Berättande.

Foffe_box.indd   1 2011-06-22   14.05

standard
BOX
art. 58-3

Ordkort till SpråkPussel
Paket: Babblarna 1

Ordkort som matchar innehållet i 
böckerna om Babblarna: Dadda hälsar 
på, i Bobbos väska, i Babblarnas hus 
och Var är Babbas saker?
Innehåll: Röda substantiv i kvadrater 
och cirklar samt ljusblå verb i trianglar. 
Färgerna och formerna följer Karlstad-
modellens pedagogik för språkträning.

art.nr 58-3
www.hattenforlag.se

B A B B L A R N A 1 
art.nr 58-3     www.hattenforlag.se

Sprak
pusse

O R D K O R T

Rulle 
och raketen

Hatt en Förlag

Den här kortleken hör till boken 
Rulle och raketen och används 
tillsammans med boken. Kortleken 
består av totalt 54 kort av tre olika 
sorter; Ljudkort, Begreppskort och 
Berättarkort. Instruktioner till olika 
kortspel fi nns i asken, till exempel 
Rasslar i gropen, Rakt ut i rymden 
och Memory.

art.nr SN24

Flera speltips
hitt ar du på
www.hatt enforlag.se

rulle_ask.indd   1 2011-06-22   14.21

Hatten Förlag

Sickan 

och skat
tkartan

Den här kortleken hör till boken 
Rulle och raketen och används 
tillsammans med boken. Kortleken 
består av totalt 54 kort av tre olika 
sorter; Ljudkort, Begreppskort och 
Berättarkort. Instruktioner till olika 
kortspel finns i asken, till exempel 
Simmar i strömmen, Sisten till skatten 
och Charader.

art.nr SN26

Flera speltips
hittar du på
www.hattenforlag.se

Sickan_ask.indd   1 2011-06-22   16.09

TungvrickarspelTungvrickarspel

art. nr sn 28-1
www.hattenforlag.se

En cowboy i Colorado
knaprade...     

Tungvrickarspelet är ett rimspel som hör ihop med 
boken Tungvrickare. Spelet kan användas för att 
förbättra artikulation, träna språkljud eller öka den 
språkliga medvetenheten, eller spelas bara för att 
det är roligt förstås! 

ask_20130529.indd   1 2013-05-29   18.15

LOTTO

Ajja & Bajja 

lottoask_lock.indd   1 2012-07-30   16.06
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”Lllll”, en låda lyfts långsamt upp ur luftskeppets inre.

På lådan sitter en lucka. Om samma någon hade följt efter 

luftskeppet, skulle de nu höra det skramla där innanför. 

Och sedan går luckan upp med ett ”jjjj”.

Landningen_inlaga.indd   10

2018-06-18   10:46:07Landningen_inlaga.indd   13

2018-06-18   10:46:08

serien Snicksnacksnoken

Hatten Förlag

Elvira Ashby
Micaela Favilla

Ett luftskepp landar på Lilla Luleågatan. Det är rymd-

varelserna Laak och Jaak som är utsända för att rädda 

jorden! Men från vad? Och hur ska det gå?

Snicksnacksnoken är en serie ljud- och språkstimulerande 

barnböcker skrivna av logopeden och barnboksförfattaren 

Elvira Ashby. Böckerna, och de tillhörande materialen, kan 

användas för att hjälpa barn i deras utveckling av olika språk-

liga förmågor, men de kan också läsas bara för att de är roliga 

förstås! Tack vare en spännande historia och fantasieggande 

illustrationer av Micaela Favilla är Landningen som gjord för 

att skapa många stunder av lek och läsglädje.

Boken kan dessutom användas för att hjälpa barn att lära sig 

uttala L-ljudet, och för att stärka den språkliga medvetenheten 

generellt. Den som vill få ut det mesta av boken hittar en kort 

handledning längst bak på pärmens insida.

Elvira A
shby      M

icaela Favilla    L
andningen – eller hur jorden blev räddad

snicksnacksnoken

I SBN 978-918746565-9

Landningen
hur jorden bl

ev räddadeller

art.nr. sn41

Landningen_omslag.indd   1

2018-06-18   10:47:49

– Idag ska vi kasta kottar, säger Kokk.

– Nej, idag ska vi titta på TV, säger Tott.

Kojan_inlaga_korrad.indd   10

2018-06-18   10:38:17Kojan_inlaga_korrad.indd   11

2018-06-18   10:38:17

serien Snicksnacksnoken

Hatten Förlag

Elvira Ashby
Micaela Favilla

I en koja i skogen bor Kokk och Tott. De är bästa 

vänner, men båda tycker om att bestämma. Och när 

en vill kasta kottar, och den andra titta på TV … 

vad gör man då?

Snicksnacksnoken är en serie ljud- och språkstimulerande 

barnböcker skrivna av logopeden och barnboksförfattaren 

Elvira Ashby. Böckerna, och de tillhörande materialen, kan 

användas för att hjälpa barn i deras utveckling av olika 

språkliga förmågor, men de kan också läsas bara för att de 

är roliga förstås! 

Tack vare en spännande historia och fantasieggande illus-

trationer av Micaela Favilla är Kaos i kojan som gjord för 

att skapa många stunder av lek och läsglädje. Boken kan 

dessutom användas för att hjälpa barn att lära sig uttala k- 

och t-ljudet, och för att stärka den språkliga medvetenheten 

generellt. Den som vill få ut det mesta av boken hittar en 

kort handledning längst bak på pärmens insida.

Elvira A
shby      M

icaela Favilla    K
aos i kojan

snicksnacksnoken

I SBN 978-918746566-6

art.nr. sn42

Kaos 
i  ojan

Kojan_omslag.indd   1

2018-06-18   10:40:35
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Faran
vid

fallna trädet

Hatten Förlag

art.nr SN25

Flera speltips
hittar du på
www.hattenforlag.se

Den här kortleken hör till boken 
Faran vid fallna trädet och används 
tillsammans med boken. Kortleken 
består av totalt 54 kort av tre olika 
sorter; Ljudkort, Begreppskort och 
Berättarkort. Instruktioner till olika 
kortspel finns i asken, till exempel 
Finns i floden, Full fart framåt och 
Berättande.

Foffe_box.indd   1 2011-06-22   14.05

Rulle 
och raketen

Hatt en Förlag

Den här kortleken hör till boken 
Rulle och raketen och används 
tillsammans med boken. Kortleken 
består av totalt 54 kort av tre olika 
sorter; Ljudkort, Begreppskort och 
Berättarkort. Instruktioner till olika 
kortspel fi nns i asken, till exempel 
Rasslar i gropen, Rakt ut i rymden 
och Memory.

art.nr SN24

Flera speltips
hitt ar du på
www.hatt enforlag.se
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Hatten Förlag

Sickan 

och skat
tkartan

Den här kortleken hör till boken 
Rulle och raketen och används 
tillsammans med boken. Kortleken 
består av totalt 54 kort av tre olika 
sorter; Ljudkort, Begreppskort och 
Berättarkort. Instruktioner till olika 
kortspel finns i asken, till exempel 
Simmar i strömmen, Sisten till skatten 
och Charader.

art.nr SN26

Flera speltips
hittar du på
www.hattenforlag.se
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standard
BOX
art. 58-3

Ordkort till SpråkPussel
Paket: Babblarna 1

Ordkort som matchar innehållet i 
böckerna om Babblarna: Dadda hälsar 
på, i Bobbos väska, i Babblarnas hus 
och Var är Babbas saker?
Innehåll: Röda substantiv i kvadrater 
och cirklar samt ljusblå verb i trianglar. 
Färgerna och formerna följer Karlstad-
modellens pedagogik för språkträning.

art.nr 58-3
www.hattenforlag.se

B A B B L A R N A 1 
art.nr 58-3     www.hattenforlag.se

Sprak
pusse

O R D K O R T

pusse
Sprak

Hatten Förlag

diska

läsa

dansa

bada

Babba

Språkle k med  Ajja & Bajja

Han dle dnin g

handledning_folder.indd   1 2013-08-29   15.28
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isbn 978-91-979073-6-1
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En bok ur serien Snicksnacksnoken

Hatten Förlag Psst! Handledningen hittar du längst bak i boken.

Ajja & Bajja
Elvira Ashby    Karin Holmström

Talträning © Iréne Johansson/Hatten Förlag 2009   1

Talträning av Iréne Johansson

Babblarna i konsonantdalen är ett arbetsmaterial som ingår i  
paketet Talträning, av Iréne Johansson. Materialet är en bearbetning 
och vidareutveckling av en projekt rapport, ”Talutveckling hos  
små barn med cochleaimplantat; ett pedagogiskt koncept” 2006, 
från Karolinska Universitetssjukhuset, Huddinge, sektionen för  
cochleaimplantat. 

text Iréne Johansson  
illustrationer Anneli Tisell

Babblarna i konsonantdalen
Till materialet Talträning hör totalt fem olika kortspel. 
Vart och ett av de fem kortspelen kan användas på många 
olika sätt och syftet med kortspelen är förstås att barnet ska 
träna sin medvetenhet om talet, sitt lyssnande och sitt uttal 
på ett roligt sätt tillsammans med en vuxen, ett barn eller 
flera barn. De övriga kortspelen heter Fonemkort, Stav-
elsekort, Ordlotto och Grimaskort.

Detta kortspel “Babblarna i konsonantdalen”, består av en kortlek med ordfigurer (blå) 
samt en kortlek med konsonantfigurer och atrribut (grön). Korten föreställer samma Ordfig-
urer som också finns som stora och små pappersdockor (se materialmapparna Ordfigurer samt 
Kulisser och pappersdockor). Ordfigurernas namn presenteras i tabellen på sista sidan. 

Mål:

1. Träna lyssnandet, speciellt förmågan att upptäcka små skillnader i ords uttal
2. Träna uttal
3. Öka medvetenheten om svenska språkets vokaler och konsonanter

I lekförslagen är vissa lekar markerade med ett blad. Detta betyder att du behöver göra ko-
pior av materialet för att kunna genomföra övningen. Dessa kopieringar är tillåtna endast 
för eget bruk. 

art.402-back.indd   1 2009-07-03   20:54:55
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Talträning © Iréne Johansson/Hatten Förlag 2009   1

Talträning av Iréne Johansson

Innehållet i den här mappen är ett arbetsmaterial som ingår i  
paketet Talträning, av Iréne Johansson. Materialet är en bearbetning 
och vidareutveckling av en projekt rapport, ”Talutveckling hos  
små barn med cochleaimplantat; ett pedagogiskt koncept” 2006,  
från Karolinska Universitetssjukhuset, Huddinge, sektionen för  
cochleaimplantat. 

text Iréne Johansson  
illustrationer Anneli Tisell

Ordfigurer
Detta material består av 51 stycken Ordfig-
urer. Figurerna tillhör 17 familjer. Ni kan leka 
med figurerna som stora pappersdockor, spela 
roll spel, fantisera kring vilka figurerna är och 
vad de gör. Genom att styra leken, kan den vuxne på ett enkelt 
och lustfyllt sätt ordna så att barnet också bekantar sig med nya 
begrepp, tränar på att byta roller i en dialog och se saker och 
ting från olika perspektiv. Ordfigurerna kan också användas till 
att träna meningsbygg nad och ordböjning men det huvudsakliga 
syftet med dem är att tydliggöra ljud och ljudkombinationer. 
Ordfigurerna finns också som kortspel (Babblarna i konsonantdalen) och som små 
pappersdockor (se materialmapp Kulisser och pappersdockor). Pappersdockorna Ordfigurer 
kan förstås bytas ut mot konkreta figurer som har samma namn. Lekvariationerna är många. 

Mål:

1. Leka, fantisera och ha kul
2. Träna lyssnandet, speciellt förmågan att upptäcka små skillnader i ords uttal
3. Träna uttal
4. Öka medvetenheten om svenska språkets vokaler och konsonanter

I tabellen som medföljer anges figurernas namn. De som tillhör samma familj – de som 
visuellt liknar varandra – har namn som liknar varandra. Namnen baserar sig på teorier om 
barns auditiva perceptionsutveckling och barns talmotoriska utveckling. En figur i varje familj 
har ett namn som enligt teorin ska vara enkelt att uttala. Övriga medlemmar i samma familj 
har namn som skapar viktiga auditiva oppositioner. 
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Tisell/Johansson/Schubert/Hagstrand
Hatten Förlag

isbn 978-91-979074-8-4

Kom! Vi tittar i Bobbos väska. Ett fint halsband, en snabb bil, 
ett grönt äpple… Vems är alla saker? Hjälp Bobbo att lämna 
tillbaka sakerna till sina vänner.

Välkommen till Babblarnas värld. Här träffar du Babba, Bibbi,  
Bobbo och Dadda, Diddi, Doddo. Böckerna om Babblarna  
aktiverar barnet och lockar till att svara, gissa och fylla i.  
Barnet tränas strukturerat i hur det svenska språket är uppbyggt  
och på att använda språkets melodi. Varje gång ni läser boken  
jobbar ditt barn omedvetet med sin språkutveckling. 

Bokserien om Babblarna har kommit till för att ge barn  
                     en extra skjuts i sin tidiga språkutveckling. 

www.babblarna.se
Hatten Förlag
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art.nr B53S
S V E N S K A
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Tisell/Johansson/Schubert/Hagstrand
Hatten Förlag

Kom, vi hälsar på hos Babblarna! Knacka, ring på klockan, 
ropa i brevlådan och dra i snöret… Vem bor här?

Välkommen till Babblarnas värld. Här träffar du Babba, Bibbi,  
Bobbo och Dadda, Diddi, Doddo. Böckerna om Babblarna  
aktiverar barnet och lockar till att svara, gissa och fylla i.  
Barnet tränas strukturerat i hur det svenska språket är uppbyggt  
och på att använda språkets melodi. Varje gång ni läser boken  
jobbar ditt barn omedvetet med sin språkutveckling. 

Bokserien om Babblarna har kommit till för att ge barn  
en extra skjuts i sin tidiga språkutveckling. 

www.babblarna.se
Hatten Förlag

isbn 978-91-979074-6-0
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Hatten Förlag
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isbn 978-91-979074-9-1

Babbas saker är borta. Bananen, ballongen, bilen, boken 
och bussen… Var är de? Kom så hjälper vi till att leta! 

Välkommen till Babblarnas värld. Här träffar du Babba, Bibbi,  
Bobbo och Dadda, Diddi, Doddo. Böckerna om Babblarna  
aktiverar barnet och lockar till att svara, gissa och fylla i.  
Barnet tränas strukturerat i hur det svenska språket är uppbyggt  
och på att använda språkets melodi. Varje gång ni läser boken  
jobbar ditt barn omedvetet med sin språkutveckling. 

Bokserien om Babblarna har kommit till för att ge barn  
en extra skjuts i sin tidiga språkutveckling. 

www.babblarna.se
Hatten Förlag

art.nr B52S
S V E N S K A
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Tisell/Johansson/Schubert/Hagstrand
Hatten Förlag

isbn 978-91-979074-7-7

Kom! Vi tittar in i Babblarnas hus. Kika i hålet, titta i skåpet 
och glutta bakom gardinen… Vad händer där inne?

Välkommen till Babblarnas värld. Här träffar du Babba, Bibbi,  
Bobbo och Dadda, Diddi, Doddo. Böckerna om Babblarna  
aktiverar barnet och lockar till att svara, gissa och fylla i.  
Barnet tränas strukturerat i hur det svenska språket är uppbyggt  
och på att använda språkets melodi. Varje gång ni läser boken  
jobbar ditt barn omedvetet med sin språkutveckling. 

Bokserien om Babblarna har kommit till för att ge barn  
en extra skjuts i sin tidiga språkutveckling. 

www.babblarna.se
Hatten Förlag

i B
a

b
b

la
rn

a
s h

u
s

art.nr B54S
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isbn 978-91-979074-9-1

Babbas saker är borta. Bananen, ballongen, bilen, boken 
och bussen… Var är de? Kom så hjälper vi till att leta! 

Välkommen till Babblarnas värld. Här träffar du Babba, Bibbi,  
Bobbo och Dadda, Diddi, Doddo. Böckerna om Babblarna  
aktiverar barnet och lockar till att svara, gissa och fylla i.  
Barnet tränas strukturerat i hur det svenska språket är uppbyggt  
och på att använda språkets melodi. Varje gång ni läser boken  
jobbar ditt barn omedvetet med sin språkutveckling. 

Bokserien om Babblarna har kommit till för att ge barn  
en extra skjuts i sin tidiga språkutveckling. 

www.babblarna.se
Hatten Förlag
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Tisell/Johansson/Schubert/Hagstrand
Hatten Förlag

isbn 978-91-979074-8-4

Kom! Vi tittar i Bobbos väska. Ett fint halsband, en snabb bil, 
ett grönt äpple… Vems är alla saker? Hjälp Bobbo att lämna 
tillbaka sakerna till sina vänner.

Välkommen till Babblarnas värld. Här träffar du Babba, Bibbi,  
Bobbo och Dadda, Diddi, Doddo. Böckerna om Babblarna  
aktiverar barnet och lockar till att svara, gissa och fylla i.  
Barnet tränas strukturerat i hur det svenska språket är uppbyggt  
och på att använda språkets melodi. Varje gång ni läser boken  
jobbar ditt barn omedvetet med sin språkutveckling. 

Bokserien om Babblarna har kommit till för att ge barn  
                     en extra skjuts i sin tidiga språkutveckling. 

www.babblarna.se
Hatten Förlag
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Tisell/Johansson/Schubert/Hagstrand
Hatten Förlag

Kom, vi hälsar på hos Babblarna! Knacka, ring på klockan, 
ropa i brevlådan och dra i snöret… Vem bor här?

Välkommen till Babblarnas värld. Här träffar du Babba, Bibbi,  
Bobbo och Dadda, Diddi, Doddo. Böckerna om Babblarna  
aktiverar barnet och lockar till att svara, gissa och fylla i.  
Barnet tränas strukturerat i hur det svenska språket är uppbyggt  
och på att använda språkets melodi. Varje gång ni läser boken  
jobbar ditt barn omedvetet med sin språkutveckling. 

Bokserien om Babblarna har kommit till för att ge barn  
en extra skjuts i sin tidiga språkutveckling. 

www.babblarna.se
Hatten Förlag
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Tisell/Johansson/Schubert/Hagstrand
Hatten Förlag

isbn 978-91-979074-7-7

Kom! Vi tittar in i Babblarnas hus. Kika i hålet, titta i skåpet 
och glutta bakom gardinen… Vad händer där inne?

Välkommen till Babblarnas värld. Här träffar du Babba, Bibbi,  
Bobbo och Dadda, Diddi, Doddo. Böckerna om Babblarna  
aktiverar barnet och lockar till att svara, gissa och fylla i.  
Barnet tränas strukturerat i hur det svenska språket är uppbyggt  
och på att använda språkets melodi. Varje gång ni läser boken  
jobbar ditt barn omedvetet med sin språkutveckling. 

Bokserien om Babblarna har kommit till för att ge barn  
en extra skjuts i sin tidiga språkutveckling. 

www.babblarna.se
Hatten Förlag
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isbn 978-91-87465-42-0

Plötsligt svänger det till och vägen börjar gunga. Hjulen 
kan inte vara still, pedalerna går! Följ med Tut och Pling 
och plocka upp Babblarna en efter en till en ljudlekande 
dans - Babblarnas Stompalång Tut Pling sång

Välkommen till Babblarnas värld. Här träffar du Babba, Bibbi,  
Bobbo och Dadda, Diddi, Doddo. Böckerna om Babblarna  
aktiverar barnet och lockar till att svara, gissa och fylla i.  
Barnet tränas strukturerat i hur det svenska språket är uppbyggt  
och på att använda språkets melodi. Varje gång ni läser boken  
jobbar ditt barn omedvetet med sin språkutveckling. 

Bokserien om Babblarna har kommit till för att ge  
barn en extra skjuts i sin tidiga språkutveckling. 

www.babblarna.se
Hatten Förlag
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filmenförsta
   Babblarna

VARNING! Hatten Education AB som äger upphovsrätten till 
denna DVD (inklusive dess ljudspår/-band) har upplåtit rätt att 
använda denna DVD endast för privat och enskilt bruk om annat 
inte skriftligen avtalats med Hatten Education AB. Obehörig 
kopiering, försäljning, uthyrning, utlåning, offentlig visning,  
radio- eller tv-sändning av denna DVD är inte tillåtet.
Ansvarig utgivare: Anneli Tisell
Hatten Education AB, Karlsrov. 2A, 182 53 Danderyd

TITEL: BABBLARNA FÖRSTA FILMEN
GENRE: BARNFILM
SPELTID: 84 MINUTER
PRODUKTIONSÅR: 2016
SPRÅK: SVENSKA

INNEHÅLL: 18 kortfilmer, 5 animerade musikvideor, 
5 dansfilmer, 6 språklekar samt en animerad musik-
video med Ajja&Bajja som extra bonus.
Producerad av Hatten Förlag
©Hatten Education AB. All rights reserved.
www.hattenforlag.se   art.nr 170

Babblarna kortfilmer, musikvideor, 
språklek och medryckande dans.  
Riktigt härlig och lustfylld musikalisk 
underhållning för småttingar! 
Filmen rekommenderas från 1 år,  

men är allra  
roligast när man  
är ungefär 2-4 år.

Filmen innehåller  
också ett par av favoriterna från 
Youtube som extra bonus, men det 
allra mesta är helt nytt!  
Ett varierat innehåll med både  
animerat och filmat material, i en 
språkutvecklande och rolig mix.

      B
abblarna första film

en

filmenförsta
   Babblarna

ORIGINAL-babblarnaforstafilmen-DVD-Cover.indd   1 2016-10-07   17:08:47
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Alla som hargrönt på sig får gå ett stegframåt.

Uppdragskort_Prototyp1.1_120617.indd   39
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Säg:

”hejsan alla barn”

på bibbiska
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Tisell/Johansson/Schubert/Hagstrand

Hatten Förlag

Kom, vi hälsar på hos Babblarna! Knacka, ring på klockan, 

ropa i brevlådan och dra i snöret… Vem bor här?

Välkommen till Babblarnas värld. Här träffar du Babba, Bibbi,  

Bobbo och Dadda, Diddi, Doddo. Böckerna om Babblarna  

aktiverar barnet och lockar till att svara, gissa och fylla i.  

Barnet tränas strukturerat i hur det svenska språket är uppbyggt  

och på att använda språkets melodi. Varje gång ni läser boken  

jobbar ditt barn omedvetet med sin språkutveckling. 

Bokserien om Babblarna har kommit till för att ge barn  

en extra skjuts i sin tidiga språkutveckling. 

www.babblarna.se

Hatten Förlag
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Tisell/Johansson/Schubert/HagstrandHatten Förlag

isbn 978-91-979074-7-7

Kom! Vi tittar in i Babblarnas hus. Kika i hålet, titta i skåpet 
och glutta bakom gardinen… Vad händer där inne?Välkommen till Babblarnas värld. Här träffar du Babba, Bibbi,  
Bobbo och Dadda, Diddi, Doddo. Böckerna om Babblarna  
aktiverar barnet och lockar till att svara, gissa och fylla i.  
Barnet tränas strukturerat i hur det svenska språket är uppbyggt  
och på att använda språkets melodi. Varje gång ni läser boken  
jobbar ditt barn omedvetet med sin språkutveckling. Bokserien om Babblarna har kommit till för att ge barn  
en extra skjuts i sin tidiga språkutveckling. 

www.babblarna.se
Hatten Förlag
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isbn 978-91-979073-6-1
Produktionsstöd har erhållits från Specialpedagogiska skolmyndigheten

En bok ur serien Snicksnacksnoken

Hatten Förlag Psst! Handledningen hittar du längst bak i boken.

Ajja & Bajja
Elvira Ashby    Karin Holmström

Åh hej!

klättrar upp Ajja i sängen.

Snutt klättrar upp i sängen.

klättrar upp i sängen.Bajja

Åh hej!

klättrar upp Ajja i sängen.

Snutt klättrar upp i sängen.

klättrar upp i sängen.Bajja

Aa
agh
h

PRUTT!
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Ajja kissar i pottan. 

bajsarBajja i pottan. 

Snutt pruttar.
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Ajja kissar i pottan. 

bajsarBajja i pottan. 

Snutt pruttar.
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Ajja kissar i pottan. 

bajsarBajja i pottan. 

Snutt pruttar.
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Ajja kissar i pottan. 

bajsarBajja i pottan. 

Snutt pruttar.

Aa
agh
h

PRUTT!

p
ss
s
ss
h

Ajja kissar i pottan. 

bajsarBajja i pottan. 

Snutt pruttar.
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Ajja kissar i pottan. 

bajsarBajja i pottan. 

Snutt pruttar.
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PRUTT!
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Ajja kissar i pottan. 

bajsarBajja i pottan. 

Snutt pruttar.

svis
ch-s

visc
h-sv

isch

Bajjaborstar tänderna.Ajja borstar tänderna. 

borstar tänderna. Snutt
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ggg

Pyjamas på.
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Bajjaborstar tänderna.Ajja borstar tänderna. 

borstar tänderna. Snutt
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Bajjaborstar tänderna.Ajja borstar tänderna. 

borstar tänderna. Snutt

plask!

pla
sk!

Snutt badar. 

badar. Bajja badar. Ajja

plask!

pla
sk!

Snutt badar. 

badar. Bajja badar. Ajja

Schhhh

Schhh säger Ajjas pappa. 

Det börjar bli natt.

Schhhh

Schhh säger Ajjas pappa. 

Det börjar bli natt.

Schhhh

Schhh säger Ajjas pappa. 

Det börjar bli natt.

Schhhh

Schhh säger Ajjas pappa. 

Det börjar bli natt.

Det börjar bli natt.

Schhh säger till Bajja.Ajja Schhhh

Det börjar bli natt.

Schhh säger till Bajja.Ajja Schhhh

Schhhh

Schhh säger Ajjas pappa. 

Det börjar bli natt.

Schhhh

Schhh säger Ajjas pappa. 

Det börjar bli natt.

Schhhh

Schhh säger Ajjas pappa. 

Det börjar bli natt.

Schhhh

Schhh säger Ajjas pappa. 

Det börjar bli natt.

Det börjar bli natt.

Schhh säger till Bajja.Ajja Schhhh

Det börjar bli natt.

Schhh säger till Bajja.Ajja Schhhh

Schhhh

Schhh säger Ajjas pappa. 

Det börjar bli natt.

Schhhh

Schhh säger Ajjas pappa. 

Det börjar bli natt.

Schhhh

Schhh säger Ajjas pappa. 

Det börjar bli natt.

Schhhh

Schhh säger Ajjas pappa. 

Det börjar bli natt.

Schhhh

Schhh säger Ajjas pappa. 

Det börjar bli natt.

Schhhh

Schhh säger Ajjas pappa. 

Det börjar bli natt.

Schhhh

Schhh säger Ajjas pappa. 

Det börjar bli natt.

Schhhh

Schhh säger Ajjas pappa. 

Det börjar bli natt.

En bok ur serien Snicksnacksnoken

Hatten Förlag

Psst! Handledningen hittar du längst bak i boken.
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Ajja & Bajja
ska sova

Elvira Ashby    Karin Holmström
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En bok ur serien Snicksnacksnoken

Hatten Förlag

Psst! Handledningen hittar du längst bak i boken.

Ajja & Bajja
Elvira Ashby    Karin Holmström

Instruktion: Etiketter med streckade linjer klipps isär. Ordningen ska följa texten i boken. 

Välj: Antingen klistras teckenremsorna ovanpå texten i boken (mindre rörigt för ögat) eller placeras under. 

svisch-svisch-svisch

Bajja
borstar tänderna.

Ajja
borstar tänderna. 

borstar tänderna. 
Snutt

svisch-svisch-svisch

Bajja
borstar tänderna.

Ajja
borstar tänderna. 

borstar tänderna. 
SnuttAjja & Bajja

i parken
Elvira Ashby    Karin Holmström
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En bok ur serien Snicksnacksnoken

Hatten Förlag

Psst! Handledningen hittar du längst bak i boken.

I SBN 978-91-979073-6-1

Elvira Ashby   Karin Holmström

Ajja & Bajja

Hatten Förlag
serien Snicksnacksnoken

Ajja är ett busfrö som gillar att hoppa i 
soffan. Men vem är det som gömmer sig 
där under?

Böckerna om Ajja och Bajja är en del i bokserien 
Snicksnacksnoken, en serie tal- och språkutvecklande 
böcker skrivna av logoped Elvira Ashby. De är skrivna 
för barn i tidig språkutveckling. 

I böckerna finns illustrationer för tecken som används 
samtidigt med tal. Studier visar att tecken tillsammans 
med tal har positiv inverkan på barns språkutveckling.

art.nr sn31
www.hattenforlag.se
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Elvira Ashby     
Karin Holmström

Hatten Förlag
serien Snicksnacksnoken

Ajja & Bajja
i parken

Häng med Ajja och Bajja till lekparken. 
Det är roligt att gunga, leka i sandlådan och 
åka rutschkana. Men vad händer när mormor 
ska åka?   

Böckerna om Ajja och Bajja är en del i bokserien 
Snicksnacksnoken, en serie tal- och språkutvecklande 
böcker skrivna av logoped Elvira Ashby. De är skrivna 
för barn i tidig språkutveckling. 

I böckerna finns illustrationer för tecken som används 
samtidigt med tal. Studier visar att tecken tillsammans 
med tal har positiv inverkan på barns språkutveckling.

art.nr sn32
www.hattenforlag.se
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Ajja & Bajja
ska sova
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Det börjar bli natt, men Ajja och Bajja har 
mycket kvar att göra. De ska bada, borsta 
tänderna och läsa bok. Och vem somnar först, 
tror ni? Ajja, Bajja, eller ... ?  

Böckerna om Ajja och Bajja är en del i bokserien 
Snicksnacksnoken, en serie tal- och språkutvecklande 
böcker skrivna av logoped Elvira Ashby. De är skrivna 
för barn i tidig språkutveckling. 

I böckerna finns illustrationer för tecken som används 
samtidigt med tal.Studier visar att tecken tillsammans 
med tal har positiv inverkan på barns språkutveckling.

Hatten Förlag
serien Snicksnacksnoken

art.nr sn33
www.hattenforlag.se
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Språkle k med  Ajja & Bajja
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En bok ur serien Snicksnacksnoken

Hatten Förlag Psst! Handledningen hittar du längst bak i boken.

Ajja & Bajja
Elvira Ashby    Karin Holmström

Framme i förskolan. Alla är ute. 

Hej säger kompisarna.

Hej hej!

inlaga_forskolan_Avenir.indd   8
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Framme i förskolan. Alla är ute. 

Hej säger kompisarna.

Hej hej!

inlaga_forskolan_Avenir.indd   9
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Nu sitter Bajja också. Och Snutt.
Alla sjunger.

La la la

inlaga_forskolan_Avenir.indd   16
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Nu sitter Bajja också. Och Snutt.
Alla sjunger.

La la la
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Ajja & Bajja
på förskolan

Hatten Förlag
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olm
ström

   A
jja &
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ajja på förskolan

Följ med Ajja och Bajja till förskolan. Där 
finns det mycket roligt att göra. Det är samling, 
lunch och alla leker ... men var är Bajja?

Böckerna om Ajja och Bajja är en del i bokserien 
Snicksnacksnoken, en serie tal- och språkutvecklande 
böcker skrivna av logoped Elvira Ashby. De är skrivna 
för barn i tidig språkutveckling. 

I böckerna finns illustrationer för tecken som används 
samtidigt med tal. Studier visar att tecken tillsammans 
med tal har positiv inverkan på barns språkutveckling.

ISBN 978-91-87465-69-7

art.nr sn45
www.hattenforlag.se

Elvira Ashby   
Karin Holmström
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Rulle vaknar en morgon av att det står en raket vid sängen. 
En raket, tänker han, tänk om jag får åka till rymden!

I_Rulleochraketen_0429.indd   6 2011-04-29   13.05 I_Rulleochraketen_0429.indd   7 2011-04-29   13.05

Rulles föräldrar snarkar.

Rulle hittar en raket.

Raketen är stor.

juice
robot

ros

brrr
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Åh nej! Foffe råkar sätta foten på en gren som knakar till, 
och ... Fuffelknoken vänder sig om!

I_Fallnatradet0429.indd   28 2011-04-29   13.44 I_Fallnatradet0429.indd   29 2011-04-29   13.44

Folke och Frans kommer.

FOFF! Hallå?

Foffe springer hem.

FFF

fe
fågel

te

Sickan viker upp kartan igen.

– En skattkarta! Så spännande. Ska vi gå på skattjakt? 
säger Hickan och Tickan i mun på varandra. 

Sickan_inlaga0502.indd   12 2011-05-09   23.08
Sickan_inlaga0502.indd   13 2011-05-09   23.08Sickan gömmer skattkartan.

Sickan solar sig.

Vid krysset finns en skatt.

sork
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tork

SSS

– Idag ska vi kasta kottar, säger Kokk.

– Nej, idag ska vi titta på TV, säger Tott.
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serien Snicksnacksnoken
Hatten Förlag

Elvira Ashby
Micaela Favilla

I en koja i skogen bor Kokk och Tott. De är bästa 
vänner, men båda tycker om att bestämma. Och när 
en vill kasta kottar, och den andra titta på TV … 
vad gör man då?

Snicksnacksnoken är en serie ljud- och språkstimulerande 
barnböcker skrivna av logopeden och barnboksförfattaren 
Elvira Ashby. Böckerna, och de tillhörande materialen, kan 
användas för att hjälpa barn i deras utveckling av olika 
språkliga förmågor, men de kan också läsas bara för att de 
är roliga förstås! 
Tack vare en spännande historia och fantasieggande illus-
trationer av Micaela Favilla är Kaos i kojan som gjord för 
att skapa många stunder av lek och läsglädje. Boken kan 
dessutom användas för att hjälpa barn att lära sig uttala k- 
och t-ljudet, och för att stärka den språkliga medvetenheten 
generellt. Den som vill få ut det mesta av boken hittar en 
kort handledning längst bak på pärmens insida.

Elvira A
shby      M

icaela Favilla    K
aos i kojan

snicksnacksnoken

I SBN 978-918746566-6

art.nr. sn42

Kaos 
i  ojan
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”Lllll”, en låda lyfts långsamt upp ur luftskeppets inre.
På lådan sitter en lucka. Om samma någon hade följt efter 
luftskeppet, skulle de nu höra det skramla där innanför. 
Och sedan går luckan upp med ett ”jjjj”.

Landningen_inlaga.indd   10 2018-06-18   10:46:07Landningen_inlaga.indd   13 2018-06-18   10:46:08

serien Snicksnacksnoken
Hatten Förlag

Elvira Ashby
Micaela Favilla

Ett luftskepp landar på Lilla Luleågatan. Det är rymd-
varelserna Laak och Jaak som är utsända för att rädda 
jorden! Men från vad? Och hur ska det gå?

Snicksnacksnoken är en serie ljud- och språkstimulerande 
barnböcker skrivna av logopeden och barnboksförfattaren 
Elvira Ashby. Böckerna, och de tillhörande materialen, kan 
användas för att hjälpa barn i deras utveckling av olika språk-
liga förmågor, men de kan också läsas bara för att de är roliga 
förstås! Tack vare en spännande historia och fantasieggande 
illustrationer av Micaela Favilla är Landningen som gjord för 
att skapa många stunder av lek och läsglädje.

Boken kan dessutom användas för att hjälpa barn att lära sig 
uttala L-ljudet, och för att stärka den språkliga medvetenheten 
generellt. Den som vill få ut det mesta av boken hittar en kort 
handledning längst bak på pärmens insida.

Elvira A
shby      M

icaela Favilla    L
andningen – eller hur jorden blev räddad

snicksnacksnoken

I SBN 978-918746565-9

Landningen
hur jorden blev 
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LILLE B

Se upp här kommer Snårpan
ja, bana väg för mig
Jag svänger fram på stigen
hälften mus och hälften tjej
Min mamma heter Ellen
hon blandar saft med sång
Hon sjunger när hon bakar
ja, mest hela dagen lång

Jag har en bästa kompis
Han heter Lille B
Där är han, tjena kompis!
Kom, jag vet vad som ska ske!
Ja, Snårpan hon är rolig
det händer alltid nåt
Nej, aldrig är det tråkigt
det har jag förstått

Det är Lille B och jag
vi leker varje dag
Med en karta, letar vi skatten
Lille B och jag
vi leker varje dag
Vi far fram som eld och vatten
Bästa, vänner – det är det vi är!

Lille B ja, det är mitt namn
En mussvans har jag med
Om du vill hoppa hopprep 
så ska du snart få se
Man håller snällt i svansen
ja, resten det sköter jag 
Den blir till en propeller
som vevar runt ett slag

Det är Lille B och jag
vi leker varje dag
Med en karta, letar vi skatten
Lille B och jag
vi leker varje dag
Vi far fram som eld och vatten
Bästa, vänner – det är det vi är!

Lille B och jag
Text: My Blomqvist Olsberg
Musik: Magnus Sjögren & My Blomqvist Olsberg 

Denna låt

är med i filmen

men inte på 

cd-skivorna!

allsangSnarpanSanna_booklet_pages_161013.indd   14 13/10/16   15:03
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BALLONG

glad hoppa

hej
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Sjung, dansa och teckna till de bästa 

allsångerna med Snårpan och Sanna!

På dvd-filmen kan du se och höra en 

massa kul och svängiga allsånger med 

tecken till, dansa till Snårpans musik-

videor eller följa med Snårpan när hon 

ska handla i mataffären.

På cd-skivan finns alla sångerna som Snårpan 

och Sanna sjunger från filmen (plus några bonusspår) och på 

den andra cd-skivan finns det musikbakgrunder att sjunga själv 

till. Självklart finns texterna till allsångerna inuti fodralet.

Dripp Dropp*
Vattenvisan
Här dansar herr Gurka
Ge mig mera köttbullar
Jag är en liten mört
Vi bygger om,bygger till*
Törnrosa 
KORTFILM: 
Snårpan gÅr
och handlar

BONUS PÅ musik-CD:
VEM KAN SEGLA
BLOMMIG FALUKORV
MYGGAN HUBERT
*endast med i filmen

Den olydiga 
ballongens

egen visa
Trafikmedley 
à la Snårpan

Var nöjd med allt  
som livet ger

Gå i solen
Lille B och jag*

Min hatt
I natt jag drömde

Vad det är bra
Tänk om jag hade 

en liten apa
Hallå hallå

Vattenvisan

Vi bygger om, bygger till

Dripp dropp

Törnrosa

Vad det är bra

Snårpan går och handlar

Var nöjd med
allt som livet ger

© Hatten Förlag 2016
Kopiering är förbjuden
www.hattenforlag.se
art.nr 803

SOL

HÄRLIGT

HIMLEN

SJUNGA

VARM

BLÅ

Gå i solen

russin nos

Kan du gra så här?

art.40-GC.indd   7 2009-07-26   13:13:18

sockerlpp

Kan du gra så här?
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snurra

Kan du gra så här?
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springa
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Kan du gra så här?
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Det är Lille B och jag

vi leker varje dag

Med en karta, letar vi skatten

Lille B och jag
vi leker varje dag

Vi far fram som eld och vatten

Bästa, vänner – det är det vi är!

Det är Lille B och jag

vi leker varje dag

Med en karta, letar vi skatten

Lille B och jag
vi leker varje dag

Vi far fram som eld och vatten

Bästa, vänner – det är det vi är!

Lille B och jag

Denna låt

är med i filmen

men inte på 

cd-skivorna!
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Gör så här: Laminera eller magnetisera 
arken och klipp ut klippdockorna och 
alla sakerna med lite vit kant runt om, 
så håller de bättre. Myran och spindeln 
fi nns i en större och en mindre variant 
- välj den storlek som passar bäst.
Sedan är det bara att börja... 
Vad vill Pia äta? 
Vad får Otto i present? 
Vem vill ha bollen?
Byta grejer!

För att göra leken/träningen ännu 
mera omväxlande och lärorik: använd 
materialet i kombination med Olle & 
Mia klippdockor och komplettera gärna 
med ordsnurror, paket 1.
www.hattenforlag.se

16

Hittad. Det är Olle.

(vardagsrum) 

Hittad. Det är Olle. 

Är någon under byrån? 

(hallen) 

Hittad. Nej,  bara pappas skor. 

Är någon i     tvättkorgen? korgen? 

(badrummet) 

Hittad. Det är    Otto. t. 

Är någon på garderoben? 

Bok 3 - Kurragömma.indd   16

2013-05-28   09:04:32
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Hittad. Det är Olle.

Bok 3 - Kurragömma.indd   17

2013-05-28   09:04:34

Olle blir firad på sin födelsdag och får allt han 
önskar sig. Men, hoppsan - vad hände med tårtan?

Serien om Olle&Mia består av enkla vardagsberättelser med 
mycket humor och tydligt bildspråk. 
Texten är kompletterad med teckenillustrationer.

I denna serie ingår: Bråttom bråttom, I lekparken, Leka inne, 
Cykeloturen, Nu kommer jag, Pannkakeskolan och Hurra för mig.

Tidigare utgivna böcker med Olle&Mia: Här är jag, Jag städar,  
Byta grejer, Olle vaknar och Olle klär på sig.

Hurra för mig!

ISBN 978-91-87465-06-2
art.nr 127

www.hattenforlag.se

Olle
&Mia

Hurra för mig!
Iréne Johansson / Anneli Tisell / Johan Reich 

Hatten Förlag
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Titta Mia! Jag kan vända pannkakor i luften.
Men, vart tog Olles pannkaka vägen?

Serien om Olle&Mia består av enkla vardagsberättelser med 
mycket humor och tydligt bildspråk. 
Texten är kompletterad med teckenillustrationer.

I denna serie ingår: Bråttom bråttom, I lekparken, Leka inne, 
Cykeloturen, Nu kommer jag, Pannkakeskolan och Hurra för mig.

Tidigare utgivna böcker med Olle&Mia: Här är jag, Jag städar,  
Byta grejer, Olle vaknar och Olle klär på sig.

Pannkakeskolan

ISBN 978-91-87465-05-5
art.nr 126

www.hattenforlag.se
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Pannkakeskolan
Iréne Johansson / Anneli Tisell / Johan Reich 

Hatten Förlag

Långsamt upp - sakta, sakta. Fort ner - akta akta!
Aj, vad det gör ont att ramla!

Serien om Olle&Mia består av enkla vardagsberättelser med 
mycket humor och tydligt bildspråk. 
Texten är kompletterad med teckenillustrationer.

I denna serie ingår: Bråttom bråttom, I lekparken, Leka inne, 
Cykeloturen, Nu kommer jag, Pannkakeskolan och Hurra för mig.

Tidigare utgivna böcker med Olle&Mia: Här är jag, Jag städar,  
Byta grejer, Olle vaknar och Olle klär på sig.

Cykeloturen

ISBN 978-91-87465-04-8
art.nr 125

www.hattenforlag.se
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Cykeloturen
Iréne Johansson / Anneli Tisell / Johan Reich 

Hatten Förlag

Vilken tur att Mias hus är så stort - det finns massor 
av ställen att gömma sig. Är någon under byrån?

Serien om Olle&Mia består av enkla vardagsberättelser med 
mycket humor och tydligt bildspråk. 
Texten är kompletterad med teckenillustrationer.

I denna serie ingår: Bråttom bråttom, I lekparken, Leka inne, 
Cykeloturen, Nu kommer jag, Pannkakeskolan och Hurra för mig.

Tidigare utgivna böcker med Olle&Mia: Här är jag, Jag städar,  
Byta grejer, Olle vaknar och Olle klär på sig.

Nu kommer jag!

ISBN 978-91-87465-03-1
art.nr 124

www.hattenforlag.se
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Nu kommer jag!
Iréne Johansson / Anneli Tisell / Johan Reich 

Hatten Förlag

Regnet öser ner. Mamma och pappa har inte tid att leka. 
Vilken tur att Mia har så många bra idéer!

Serien om Olle&Mia består av enkla vardagsberättelser med 
mycket humor och tydligt bildspråk. 
Texten är kompletterad med teckenillustrationer.

I denna serie ingår: Bråttom bråttom, I lekparken, Leka inne, 
Cykeloturen, Nu kommer jag, Pannkakeskolan och Hurra för mig.

Tidigare utgivna böcker med Olle&Mia: Här är jag, Jag städar,  
Byta grejer, Olle vaknar och Olle klär på sig.

Leka inne

ISBN 978-91-87465-02-4
art.nr 123

www.hattenforlag.se
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Leka inne
Iréne Johansson / Anneli Tisell / Johan Reich 

Hatten Förlag

Hugo och Pia är ute och går. Hugo vill ha glass, 
men Pia har helt andra planer.

Serien om Olle&Mia består av enkla vardagsberättelser med 
mycket humor och tydligt bildspråk. 
Texten är kompletterad med teckenillustrationer.

I denna serie ingår: Bråttom bråttom, I lekparken, Leka inne, 
Cykeloturen, Nu kommer jag, Pannkakeskolan och Hurra för mig.

Tidigare utgivna böcker med Olle&Mia: Här är jag, Jag städar,  
Byta grejer, Olle vaknar och Olle klär på sig.

I lekparken

ISBN 978-91-87465-01-7
art.nr 122

www.hattenforlag.se
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I lekparken
Iréne Johansson / Anneli Tisell / Johan Reich 

Hatten Förlag

Klockan ringer och det blir bråttom med alla morgonbestyr. 
Men Mia, hur borstar du håret egentligen?!

Serien om Olle&Mia består av enkla vardagsberättelser med 
mycket humor och tydligt bildspråk. 
Texten är kompletterad med teckenillustrationer.

I denna serie ingår: Bråttom bråttom, I lekparken, Leka inne, 
Cykeloturen, Nu kommer jag, Pannkakeskolan och Hurra för mig.

Tidigare utgivna böcker med Olle&Mia: Här är jag, Jag städar,  
Byta grejer, Olle vaknar och Olle klär på sig.

Bråttom bråttom!
ISBN 978-91-87465-00-0
art.nr 121

www.hattenforlag.se

Olle
&Mia Jo

h
a

n
sso

n
 / T

ise
ll / R

e
ich

O
lle

&
M

ia
B

rå
tto

m
 b

rå
tto

m
!

Bråttom bråttom!
Iréne Johansson / Anneli Tisell / Johan Reich 

Hatten Förlag
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Ebba dansar
Annika Rehn och Göran Billeson

Ebbas kläder
Annika Rehn och Göran Billeson

Ebbas hund
Annika Rehn och Göran BillesonAnnika Rehn och Göran Billeson

Ebba fyller år

Ebba dansar
Annika Rehn och Göran Billeson Annika Rehn och Göran Billeson

Ebba fyller år

Ebbas hund
Annika Rehn och Göran Billeson

Ebbas kläder
Annika Rehn och Göran Billeson
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Inte vara rädd,
inte vara rädd

Snart är
det min tur

Production number: 
Colours:   

DVDfi lm
   All rights reserved.   © Hatten Förlag AB, Stockholm, Sverige 2012   w

ww.ha
tte

nf
or

la
g.

se

DVDfilm
All righ ha

tte
nf

ofof
rla

g.
se

rvrvr ed. © Hatten Förlag AB Stockholm, Sverige 2012
wwww

AB St

Berätta!     Jag 
vill 

springa! 

Johan och Markus är 
bröder. 

Johan och Markus springer   i  motionsspåret. 

Johan 
blir 

trött. 

Vad 
är 

det på marken som är 
gult? 

Johan och Markus lägger svamparna på 
tröjan. 

Killarna 
har 

hittat 
mycket svamp. 

Hur 
ska Markus och Johan komma hem? 

Berättarkort_Springa.indd   10

2012-05-29   15:23:26

Vad är det på marken

som är gult?

Berättarkort_Springa.indd   9

2012-05-29   15:23:26

Jag vill inte… 

Jag vågar… 

Jag 
är 

modig 
när 

jag... 

Jag 
vill 

bli... 
 

Jag tycker om...  

Jag 
vill... 

Jag 
kan... 

Jag 
vill   köpa... 

Jag vill inte… 

Jag vågar… 

Jag 
är 

modig 
när 

jag... 

Jag 
vill 

bli... 
 

Jag tycker om...  

Jag 
vill... 

Jag 
kan... 

Jag 
vill   köpa... 

Jag är modig när jag...

  

I den här boken träffar du Alice och Maja.
De går på cirkusskola.
Att hålla balansen på en lina är inte det lättaste.
Ska Alice och Maja falla?

I serien Skills finns böckerna
”Jag vill dansa!”, ”Jag vill spela fotboll!”,
”Jag vill gå på lina!” och ”Jag vill springa!”.

Böckerna är gjorda av Annika Rehn och Göran Billeson.

Ska Alice och Maja falla?

Böckerna är gjorda av Annika Rehn och Göran Billeson.

ISbn. 978-91-979074-4-6
art.nr 7092 www.hattenforlag.se

Annika Rehn
Göran Billeson

Hatten Förlag

Jag vill
gå på lina!

Jag
villgå

på
lina!
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Annika Rehn
Göran Billeson

Hatten Förlag
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I den här boken träffar du Ron och Jasmine.
De tränar dans tillsammans.
Ron trampar Jasmine på fötterna.
Ska de någonsin kunna lära sig dansa?

I serien Skills finns böckerna
”Jag vill dansa!”, ”Jag vill spela fotboll!”,
”Jag vill gå på lina!” och ”Jag vill springa!”.

Böckerna är gjorda av Annika Rehn och Göran Billeson.

Ska de någonsin kunna lära sig dansa?

Böckerna är gjorda av Annika Rehn och Göran Billeson.

ISBn. 978-91-976221-5-8
art.nr 7094 www.hattenforlag.se
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I den här boken träffar du Amanda och Pierre.
De spelar fotboll i samma lag.
I matchen blir Amanda retad av en motståndare.
Men vem är det som får gult kort av domaren?

I serien Skills finns böckerna
”Jag vill dansa!”, ”Jag vill spela fotboll!”,
”Jag vill gå på lina!” och ”Jag vill springa!”.

Böckerna är gjorda av Annika Rehn och Göran Billeson.

Men vem är det som får gult kort av domaren?

Böckerna är gjorda av Annika Rehn och Göran Billeson.

IsBn. 978-91-976221-6-5
art.nr 7095 www.hattenforlag.se

Annika Rehn
Göran Billeson
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I den här boken träffar du Markus och Johan.
De motionerar i skogen.
Plötsligt har Markus och Johan kommit vilse i skogen.
Vad är det som gömmer sig bland träden?

I serien Skills finns böckerna
”Jag vill dansa!”, ”Jag vill spela fotboll!”,
”Jag vill gå på lina!” och ”Jag vill springa!”.

Böckerna är gjorda av Annika Rehn och Göran Billeson.

Vad är det som gömmer sig bland träden?

Böckerna är gjorda av Annika Rehn och Göran Billeson.

IsBn. 978-91-979074-5-3
art.nr 7093 www.hattenforlag.se

Annika Rehn
Göran Billeson
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Jag vill
springa!
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Berätta!     Jag 
vill 

springa! 

Johan och Markus är 
bröder. 

Johan och Markus springer   i  motionsspåret. 

Johan 
blir 

trött. 

Vad 
är 

det på marken som är 
gult? 

Johan och Markus lägger svamparna på 
tröjan. 

Killarna 
har 

hittat 
mycket svamp. 

Hur 
ska Markus och Johan komma hem? 
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Vad är det på marken

som är gult?

Berättarkort_Springa.indd   9
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Jag vill inte… 

Jag vågar… 

Jag 
är 

modig 
när 

jag... 

Jag 
vill 

bli... 
 

Jag tycker om...  

Jag 
vill... 

Jag 
kan... 

Jag 
vill   köpa... 

Jag är modig när jag...
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Clownen dricker saft.

apa

clown

björn

åka

banan

banan

bil

cykel

Björnen åker cykel.

 Iréne Johansson

Åka-

boken
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anka apa björn

ekorre elefant fisk

fjäril fluga fågel

får geting giraff

anka apa björn

ekorre elefant fisk

fjäril fluga fågel

får geting giraff

anka apa björn

ekorre elefant fisk

fjäril fluga fågel

får geting giraffanka apa björn

ekorre elefant fisk

fjäril fluga fågel

får geting giraff

anka apa björn

ekorre elefant fisk

fjäril fluga fågel

får geting giraff

anka apa björn

ekorre elefant fisk

fjäril fluga fågel

får geting giraff
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Maria  Kraf ft  Helgesson 
Hatten  Förlag

Kom igång med tecken!  Det är aldrig för sent! 
Möjligheter med tecken för ungdomar och vuxna är boken som inspirerar, 
engagerar och berättar om fördelarna med tecken. Maria Krafft Helgesson, 
musikterapeut och handledare i AKK med många års erfarenhet av arbete med 
kommunikation och tecken, varvar här fakta och kloka ord med vardagsnära 
reportage och samtal med personer som använder tecken i sin kommunikation.

Utgångspunkten för denna bok är tron på alla människors möjlighet 
till utveckling av kommunikation. Hur det sociala samspelet med andra 
människor ser ut och vad som passar bäst för varje person varierar 
eftersom vi alla är olika och har varierande behov. 

Det finns massor av möjligheter och det är aldrig för sent!

www.hattenforlag.se

Hatten Förlag

isbn 978-91-87465-12-3

tecken
Möjligheter med

för ungdomar och vuxna

44

allsangSnarpanSanna_booklet_pages_161013.indd   44 13/10/16   15:04

14

M
AM

MA ELLEN

LILLE B

Se upp här kommer Snårpan
ja, bana väg för mig
Jag svänger fram på stigen
hälften mus och hälften tjej
Min mamma heter Ellen
hon blandar saft med sång
Hon sjunger när hon bakar
ja, mest hela dagen lång

Jag har en bästa kompis
Han heter Lille B
Där är han, tjena kompis!
Kom, jag vet vad som ska ske!
Ja, Snårpan hon är rolig
det händer alltid nåt
Nej, aldrig är det tråkigt
det har jag förstått

Det är Lille B och jag
vi leker varje dag
Med en karta, letar vi skatten
Lille B och jag
vi leker varje dag
Vi far fram som eld och vatten
Bästa, vänner – det är det vi är!

Lille B ja, det är mitt namn
En mussvans har jag med
Om du vill hoppa hopprep 
så ska du snart få se
Man håller snällt i svansen
ja, resten det sköter jag 
Den blir till en propeller
som vevar runt ett slag

Det är Lille B och jag
vi leker varje dag
Med en karta, letar vi skatten
Lille B och jag
vi leker varje dag
Vi far fram som eld och vatten
Bästa, vänner – det är det vi är!

Lille B och jag
Text: My Blomqvist Olsberg
Musik: Magnus Sjögren & My Blomqvist Olsberg 

Denna låt

är med i filmen

men inte på 

cd-skivorna!

allsangSnarpanSanna_booklet_pages_161013.indd   14 13/10/16   15:03
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BALLONG

glad hoppa

hej

allsangSnarpanSanna_booklet_pages_161013.indd   6 13/10/16   15:03

Sjung, dansa och teckna till de bästa 

allsångerna med Snårpan och Sanna!

På dvd-filmen kan du se och höra en 

massa kul och svängiga allsånger med 

tecken till, dansa till Snårpans musik-

videor eller följa med Snårpan när hon 

ska handla i mataffären.

På cd-skivan finns alla sångerna som Snårpan 

och Sanna sjunger från filmen (plus några bonusspår) och på 

den andra cd-skivan finns det musikbakgrunder att sjunga själv 

till. Självklart finns texterna till allsångerna inuti fodralet.

Dripp Dropp*
Vattenvisan
Här dansar herr Gurka
Ge mig mera köttbullar
Jag är en liten mört
Vi bygger om,bygger till*
Törnrosa 
KORTFILM: 
Snårpan gÅr
och handlar

BONUS PÅ musik-CD:
VEM KAN SEGLA
BLOMMIG FALUKORV
MYGGAN HUBERT
*endast med i filmen

Den olydiga 
ballongens

egen visa
Trafikmedley 
à la Snårpan

Var nöjd med allt  
som livet ger

Gå i solen
Lille B och jag*

Min hatt
I natt jag drömde

Vad det är bra
Tänk om jag hade 

en liten apa
Hallå hallå

Vattenvisan

Vi bygger om, bygger till

Dripp dropp

Törnrosa

Vad det är bra

Snårpan går och handlar

Var nöjd med
allt som livet ger

© Hatten Förlag 2016
Kopiering är förbjuden
www.hattenforlag.se
art.nr 803
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isbn 978-91-979074-9-1

Babbas saker är borta. Bananen, ballongen, bilen, boken 
och bussen… Var är de? Kom så hjälper vi till att leta! 

Välkommen till Babblarnas värld. Här träffar du Babba, Bibbi,  
Bobbo och Dadda, Diddi, Doddo. Böckerna om Babblarna  
aktiverar barnet och lockar till att svara, gissa och fylla i.  
Barnet tränas strukturerat i hur det svenska språket är uppbyggt  
och på att använda språkets melodi. Varje gång ni läser boken  
jobbar ditt barn omedvetet med sin språkutveckling. 

Bokserien om Babblarna har kommit till för att ge barn  
en extra skjuts i sin tidiga språkutveckling. 

www.babblarna.se
Hatten Förlag
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Pyjamas på.
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Bajja

borstar tä
nderna.

Ajja

borstar tä
nderna. 

borstar tä
nderna. 

Snutt

svi
sch
-sv
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h-s
vis
ch

Bajja

borstar tä
nderna.

Ajja

borstar tä
nderna. 

borstar tä
nderna. 

Snutt

Schhhh

Schhh säger Ajjas pappa. 

Det börjar bli 
natt.

Schhhh

Schhh säger Ajjas pappa. 

Det börjar bli 
natt.

Schhhh

Schhh säger Ajjas pappa. 

Det börjar bli 
natt.

Schhhh

Schhh säger Ajjas pappa. 

Det börjar bli 
natt.

Det börjar bli 
natt.

Schhh säger 
till

Bajja.

Ajja

Sch
hhh

Det börjar bli 
natt.

Schhh säger 
till

Bajja.

Ajja

Sch
hhh

Schhhh

Schhh säger Ajjas pappa. 

Det börjar bli 
natt.

Schhhh

Schhh säger Ajjas pappa. 

Det börjar bli 
natt.

Schhhh

Schhh säger Ajjas pappa. 

Det börjar bli 
natt.

Schhhh

Schhh säger Ajjas pappa. 

Det börjar bli 
natt.

Schhhh

Schhh säger Ajjas pappa. 

Det börjar bli 
natt.

Schhhh

Schhh säger Ajjas pappa. 

Det börjar bli 
natt.

Schhhh

Schhh säger Ajjas pappa. 

Det börjar bli 
natt.

Schhhh

Schhh säger Ajjas pappa. 

Det börjar bli 
natt.

Vilken tur att Mias hus är så stort - det finns massor 
av ställen att gömma sig. Är någon under byrån?

Serien om Olle&Mia består av enkla vardagsberättelser med 
mycket humor och tydligt bildspråk. 
Texten är kompletterad med teckenillustrationer.

I denna serie ingår: Bråttom bråttom, I lekparken, Leka inne, 
Cykeloturen, Nu kommer jag, Pannkakeskolan och Hurra för mig.

Tidigare utgivna böcker med Olle&Mia: Här är jag, Jag städar,  
Byta grejer, Olle vaknar och Olle klär på sig.

Nu kommer jag!

ISBN 978-91-87465-03-1
art.nr 124

www.hattenforlag.se
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Nu kommer jag!
Iréne Johansson / Anneli Tisell / Johan Reich 

Hatten Förlag

Jag
villspringa!

Annika
R

ehn
och

G
öran

Billeson
H

atten
Förlag

I den här boken träffar du Markus och Johan.
De motionerar i skogen.
Plötsligt har Markus och Johan kommit vilse i skogen.
Vad är det som gömmer sig bland träden?

I serien Skills finns böckerna
”Jag vill dansa!”, ”Jag vill spela fotboll!”,
”Jag vill gå på lina!” och ”Jag vill springa!”.

Böckerna är gjorda av Annika Rehn och Göran Billeson.

Vad är det som gömmer sig bland träden?

Böckerna är gjorda av Annika Rehn och Göran Billeson.

IsBn. 978-91-979074-5-3
art.nr 7093 www.hattenforlag.se

Annika Rehn
Göran Billeson

Hatten Förlag

Jag vill
springa!
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Ebba dansar
Annika Rehn och Göran Billeson




