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ALLT FÖR DIG SOM VILL JOBBA MED BARNS SPRÅK!

Ni är många ute i landet som gör ett fantastiskt 
arbete för alla våra barns språkutveckling. Det vill 
vi fira genom ett årligt pris! Inuti tidningen hittar 
du vem som fått 2018 års GULDHATTEN!  (sidan 5)

VEM FÅR
GULDHATTEN?

BARNENSSTÖTTA
gnilkcevtu

s p kår

SPELMED

Oavsett om du vill stötta barnen att lära sig 
nya ord, sätta ihop meningar eller få till 

uttalet av krångliga språkljud så finns det spel 
som passar för allt!
För de allra minsta är lottospel roliga, och de 
kan på ett enkelt sätt användas både för att 
utveckla språkförståelsen och ordförrådet. För 
äldre barn som behöver träna uttal har vi flera 

skojiga spel att välja mellan, både med 
Babblarna och i serien Snicksnacksno-
ken. Och det går förstås att använda 
även andra spel för att bygga språk, kan-
ske de som redan finns hemma i hyllan.  
Läs vidare på sidan 3 där vi bjuder på 
våra bästa tips när det gäller att spela 
språkutvecklande!

Alla barn behöver språkstimulans! Och ett roligt sätt att hjälpa barnen 
att ta nästa steg i sin språkutveckling är att spela spel tillsammans. 

Missa inte Babblarnas spelplanpå baksidan!  
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Spelspecial är det i detta nummer av Hat-
tenBladet. Jätteroligt och bra tycker jag, 
eftersom just detta med att skapa spel och 

att spela spel ligger mig mycket nära hjärtat. 
När min äldsta son - som behöver extra stöd 
i sin språkutveckling - var liten började vi att 
hitta på egna spel som gjorde det lättare och 
roligare att leka i språkträningen. Egentligen 
kan man ta nästan vilket spel som helst ur 
hyllan och bara anpassa det så att det blir pre-
cis lagom svårt för det eller de barn man spe-
lar med. Jag gjorde egna kort med uppdrag 
på, vi använde plastfigurer som spelpjäser 
ihop med en stor och tydlig spelplan från ett 
annat spel, eller så ritade vi en tillsammans 
på ett stort papper. Vi hoppade över att an-
vända tärningen med sex prickar och hade 
istället en påse att dra kort ur som visade hur 
många steg man skulle gå, eller vilken figur 
som fick gå. Jag hoppas att du också tycker 
det är roligt med spel och - om du inte redan 
gör det - börja på en gång att hitta på egna 
spel som passar just dig och ditt/dina barn. 
Utgå gärna från spel du har hemma eller på 
jobbet och börja hitta på, eller beställ ett par 
av våra spel med Babblarna, Ajja&Bajja eller 
Snicksnacksnoken. Ett, två, tre, på det fjärde 
ska det ske, på det femte gäller det och på det 
sjätte smäller det!

Glada hälsningar
och välkommen in i spelglädjen :-)

Anneli Tisell

VÄLKOMMEN
TILL
HATTENBLADET 
#14

VI VILL PRESENTERA... 
BOZENA KRZYSZTYNIAK!
Hej Bozena! Vem är du? 
- Jag är en positiv person med mycket 
energi, som gillar att jogga och promene-
ra och då gärna med musik i hörlurarna. 
Min favoritgrupp är Queen med Freddie 
Mercury. Jag är gift och har två vuxna 
döttrar och tre barnbarn och jag är född 
och uppvuxen i Krakow, Polen.

Hur kom du i kontakt med Hatten och 
vad arbetar du med på Hatten?
Det hela började med att jag fick kon-
takt med Anneli, Hattens grundare, för 
drygt 10 år sedan. Företaget var på väg 
att växa och behövde hjälp. Jag skötte 
lagret med både in- och utleveranser, 
som till exempel att packa kundernas 
beställningar och se till att de skicka-
des. I takt med att antalet beställningar 
ökar, har vi utökat vårt lager som nu-
mera finns på Lidingö straxt utanför 
Stockholm. Där sker idag packning och 

leverans av alla beställningar. Nu ägnar 
jag mig mer åt inköp av produkter till 
Hattens webbutik och att sköta före-
tagets utställning där Hattens alla pro-
dukter finns. Men jag jobbar också med 
lagerhantering och rycker in och packar 
beställningar när det behövs.

Vad är det bästa med ditt jobb?
Förutom alla mina trevliga kollegor på 
Hatten, så gör det mig glad och lyck-
lig att se att barn tycker så mycket om 
till exempel Babblarna och att Babb-
larna dessutom hjälper barnen med sin 
språkutveckling. 

Om du var en Babblare vem skulle du 
vara och varför?
Hum…jag tror jag skulle vara Babba. 
Babba är pratsam, precis som jag och 
gillar att diskutera saker också precis 
som jag! 

När barnen är små brukar Lotto vara ett av 
de enklaste spelen att spela. Då har man var 
sin bricka, och ett antal upp- och nervända 
kort som passar till brickorna. Sedan tu-
ras man om att vända ett av de lösa korten 
och se på vilken bricka den passar. 
Den som först har fullt på sin 
bricka vinner.
Både Babblarna och Ajja 
& Bajja har enkla lot-
tospel som passar barn 
i tidig språkutveckling, 
och båda spelen går att använda 
för att hjälpa barn med ordförråd 
och tidig meningsbyggnad.
Hur gör man då? Jo, varje gång 
vi vänder ett kort säger vi för-
stås vad det föreställer! ”Ajja 
gungar” till exempel, eller 
”Doddo duschar”. Om det 
är nya ord för barnet kan vi 
försöka locka dem att härma 
dem, eller göra ett tecken, 
ljud eller en gest så att ordet 
befästs mer effektivt. Men 
även om det inte skulle gå 
att få barnet att säga något 
så får de i alla fall höra orden 
flera gånger, samtidigt som de ser bilderna 
på korten och kan börja lagra orden i sitt 
ordförråd. Vi behöver alla höra ord många 
gånger för att de ska fastna!

Ajja & Bajjas Lotto har bara fyra bilder på 
varje bricka, och passar på det viset också 
små barn som inte orkar koncentrera sig så 
länge. Babblarnas Lotto har nio bilder på 
varje bricka, och med alla föremål på bil-
derna passar det extra bra för den som vill 
bygga på det tidiga ordförrådet.

Med äldre barn går det förstås också 
att spela lotto. Med klurigare bilder 
på korten går det att träna både på 
att beskriva saker och på att utveck-
la språkförståelsen, speciellt om 
man inte visar bilderna man vänder 
upp för varandra, utan bara berättar 
vad de föreställer.

Att spela Memo ökar svårighet-
en. Det tränar minnet att försöka 
komma ihåg var korten ligger. 
För att förenkla går det bra att 
låta ena delen av kortparen ligga 
med bildsidan uppåt.

Tips! I boken Utbyggd Gram-
matik finns det flera material 
som passar att klippa lotto- och 
memospel av, till exempel för 
att jobba med ändelser eller 
böjningsformer, som skillnaden 

mellan ”ska göra” och ”har gjort”. 
Men det är förstås enkelt att fixa egna spel 
också genom att hitta bilder på nätet, klistra 
in i ett dokument och skriva ut.

Alla typer av spel kan användas för att 
utveckla språket – om inte annat genom att 
man lägger till en liten extra regel. Uttalet 
av olika ljud eller ord är till exempel något 
som barn ofta kan ha svårt att få till, och då 
kan man helt enkelt lägga till regeln att man 
säger det krångliga ljudet/ordet för varje steg 
man tar på spelplanen, eller innan man vän-
der ett kort, eller vad det nu är man gör i spe-
let. Om ni lägger till den regeln i spelet så har 
barnet snart sagt det där krångliga ordet eller 
olika ljuden många gånger, samtidigt som ni 
haft roligt förstås!
Se till att välja ett lite lagom svårt ord i bör-
jan bara, har man svårt med s-ljudet är det 
lättare att få till ett kort ”sa”, under spelan-
det, än ordet ”strandpromenad”. För att öka 
spänningen eller svårigheten - skriv (eller 
rita) gärna olika ord/ljud att säga och lägg 
dem i en påse och dra ett kort ur påsen då 
och då under spelets gång. Det går också bra 
att använda korten i något av våra färdiga 
kortspel förstås.

Hattens klippa 
som packar 
och fixar :)

Det finns många spel hos oss på Hatten som jobbar för att stärka 
språkutvecklingen. Det går också bra att hitta på egna spel förstås eller 
kombinera spel med varandra. Att spela spel ger bra tillfällen att öva 
på nya ord, att leka, turas om, sortera och kommunicera.

I associations-memo matchar man bilder som hör ihop 
med varandra - inte bilder som är exakt lika. Det är 
lite svårare förstås. Om det är för svårt går det bra att 
hjälpas åt att hitta korten som matchar.
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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
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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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Kortspel är också roliga, och alla Snick-
snacksnokens böcker för att träna uttal har 
egna kortspel till. I dem finns det kort med 
saker som börjar på till exempel r-ljudet, men 
också kort med hela illustrationer ur böcker-
na så att man kan få träna på att använda de 
där nya ljuden i meningar också. 
Man vänder bara ett antal kort på bordet, 
och turas sedan om att vända på två och se 
om man får par – samtidigt som man säger 
vad det är man får på bilderna och försöker 
tänka extra på de där luriga ljuden. Men det 
går också att spela andra spel med kortlekar-
na, till exempel ”Finns i sjön” (eller ”Rasslar 
i gropen” som det naturligtvis heter om man 
vill träna på r-ljudet). Då har alla fem kort på 
hand, och får turas om att be om kort från 
varandra tills man får par. 
”Har du raketen flyger i rymden?”
Har den tillfrågade inte kortet säger de för-
stås: ”Rasslar i gropen” och så får medspe-
laren ta ett kort ur högen på bordet istället. 
Den med flest par på slutet vinner. 
(Mer utförliga spelregler följer med i en liten 
folder i kortlekarna.) 

Babblarna 
i Konsonantdalen
Ibland är det så att barn 
konsekvent blandar ihop 
två ljud, att g-ljudet alltid byts mot d-ljudet 
till exempel, och då passar kortspelet Babb-
larna i konsonantdalen extra bra. I det finns 
det nämligen en mängd Babblare, vars namn 
börjar på alla svenskans språkljud, fördela-
de i ”familjer” – och om man då spelar spel 
med alla figurer som börjar på d-ljudet och 
g-ljudet samtidigt kan man göra det tydligt 
för barnet att det faktiskt är skillnad på de 
två ljuden. ”Gåggå” ser ju ut på ett sätt och 
”Dåddå” på ett annat. Olika spel där man 
samlar familjer fungerar förstås extra bra då, 
allt från enkla spel där en deltagare samlar 
på alla figurer som börjar på D och en på alla 
som börjar på G och så turas man om att dra 
kort från en hög på bordet, till att man spelar 
”Löjliga familjen” enligt konstens alla regler. 

Ta chansen att anspassa spelen så att 
det verkligen lockar dem som ska spela. Man 
kan stoppa kort i påsar eller skålar och att 

göra egna tärningar 
kan lägga nivån helt 
rätt på ett både ro-
ligt och smart sätt. 

På sidan 11 hittar du några förenklade tär-
ningar som vi på Hatten har tagit fram. Men 
du kan också ta tärningar ur ett annat spel, 
klistra etiketter över prickarna och rita egna 
prickar, färger eller symboler. Jätteroligt blir 
det förstås också om barnen själva får vara 
med och göra tärningarna.
Använder ni två tärningar med spelplanen 
på denna tidnings baksida, till exempel, kan 
den ena tärningen visa vem (vilken spelpjäs) 
som får gå och den andra tärningen visar 
hur många steg. Om tärningen med antalet 
steg visar en stjärna får spelaren dra ett kort 
ur påsen /skålen åt figuren som samlar till 
en skatt. Ofta är det bra att inte låta bar-
nen spela mot varandra, utan istället spela 
tillsammans så att figurerna spelar mot var-
andra. Vilken figur/spelpjäs kommer först 
i mål och vilka saker (ord/ljud) har figuren 

vunnit till sin skatt?! Glöm inte att gå  
igenom orden/ljuden i skatten igen :-)

Vill du hjälpa barnen att lära sig bokstäver 
och att ljuda så spelar ni förstås med bok-
stavskort. Använd till exempel Tecken ABC 
så ger bokstävernas tecken extra stöd och 
snabbar upp inlärningen. Eller Fonemkort 
och Ordlotto, där finns alla svenska språk-
ljud representerade av bokstäver på kort, och 

så finns det också saker som börjar på varje 
ljud som man kan samla på. – Ja, spel är ett 
roligt sätt att närma sig de där bokstäverna 
inför läs- och skrivinlärningen. 

GULDHATTEN!
Ni är många ute i landet som gör ett fantastiskt arbete för alla våra barns 
språkutveckling. Det vill vi fira genom ett årligt pris! Och nu är det dags att 
presentera vinnarna av 2018 års GULDHATTEN: Förskolan Ängbygården!

Juryns motivering:
"I förskolan finns stora möjligheter att arbeta för 
barns språkutveckling, och detta har man verk-
ligen sett till att ta vara på på förskolan Ängby-
gården. Det är med stolthet vi överlämnar årets 
GULDHATT till dem."

Vi passar på att ställa några frågor till Hel-
ga och Therese på Förskolan Ängbygården:

Ni har just fått Guldhatten - hur känns det?
Helt fantastiskt! Det blev en bekräftelse på 
att vårt arbete och engagemang inte bara når 
och berör barnen utan även föräldrarna då 
det var just en förälder som nominerade oss. 
Och när vi öppnade Guldhatten-paketet med 
barnen blev det mycket glädje och lek!

Hur jobbar ni för barns språkutveckling? 
När barnen är små och börjar hos oss vet 
vi oftast inte vilka barn som är i behov av 
särskilt språkstöd. Men vår erfarenhet är att 
det gynnar alla barns språkutveckling, och 
bidrar till en ökad kontakt, när vi förstärker 

den verbala kommunikationen med stöd-
tecken. Vi ser att barnen kan uttrycka sina 
behov och känslor, trots att det verbala språ-
ket inte är fullt utvecklat ännu, vilket bidrar 
till lugn och en känsla av trygghet både hos 
barnen och inte minst deras föräldrar. För att 
inkludera föräldrarna i vårt stödteckenarbete 
så ger vi ut en sammanställning av de vanli-
gaste tecknen redan under inskolningen.
Vi använder tecken dagligen i alla typer av 
situationer med barnen, både enskilt och i 
grupp. Vi har även schemalagd stödtecken-
samling tre gånger i veckan där vi använder 
oss av bl.a. dockor och ”känslo-smileys” för 
att förstärka kommunikationen.

Ni jobbar också med något som kallas ”em-
patisk kommunikation” - vad är det?
Empatisk kommunikation (inspirerat från 
NVC, Nonviolent Communication) är ett 
förhållningssätt som bidrar till ökad förståelse 
för egna och andras känslor och behov. Vi fo-
kuserar på att lyssna till barnets upplevelse och 
strävar efter att komma bort ifrån egna bedöm-
ningar. När vi t ex lyssnar och bekräftar barnet 
i sin frustration blir det en träning för barnet att 
förstå sig själv och hitta lösningar. 

Fungerar det?
Absolut! För oss är den empatiska kommuni-
kationen och arbetet med stödtecken något 
som är varandras förutsättningar då de syn-
liggör och tydliggör alla de känslor som möts 
och visas under en vanlig dag på förskolan. Det 
stödjer att alla känslor är okej att känna och 
uttrycka verbalt eller med tecken. Tack vare 
stödtecknen så blir den empatiska kommuni-
kationen mellan de små barnen så tydlig även 
för oss pedagoger. Vi ser t.ex. gång på gång att 
våra barn på förskolan redan som 1-åringar får 
erfara att både kunna ge och få empati och bli 

förstådd av en kompis genom att bara titta på 
varandra och teckna t.ex. ordet ”jobba” när ens 
egna eller en kompis mamma eller pappa läm-
nar på morgonen för att gå till jobbet. Det är 
en ynnest att se och få vara en del av.

Har ni något råd till andra som vill jobba 
aktivt för att stötta barns språk och kom-
munikation? 
Börja med de vanligaste och de mest an-
vändbara tecknen såsom t.ex. känslotecknen, 
mamma, pappa, jobba, samling etc. Gör det 
till en gemensam utmaning i arbetslaget och 
våga pröva! Det är inte det viktigaste att det 
blir ”rätt”, ingen pratar ett språk felfritt i bör-
jan, utan snarare att man gör det konsekvent 
och inte minst har roligt!

GULDHATTEN är en utmärkelse för en 

grupp eller person som hittat på något 

extra bra för att främja barns språkutveckling. 

Passa på att nominera dig själv eller andra in-

för nästa HattenBlad. Det är enkelt gjort!

Skicka bara ett mejl till info@hattenforlag.

se, med GULDHATTEN i ämnesraden, 

och beskriv hur ni jobbar med något språk-

främjande. Det kan vara om ni har gjort nå-

got speciellt i ett projekt, kommit på något 

roligt i vardagen, eller vad som helst som har 

med barns språkutveckling att göra! Förut-

om ära, berömmelse och en guldhatt, ligger 

femtusen kronor i prispotten! Och vi ser såå 

fram emot att höra om allt roligt och spän-

nande ni hittat på.

Vi tar gärna emot nomineringar löpande, 

men för att vara med i nästa omgång be-

höver vi era bidrag senast den 1 april 2019. 

Och lägger ni med en bild eller videosnutt 

blir vi extra glada.

NOMINERA DIG SJÄLV

ELLER NÅGON ANNAN!

Det är roligt att spela spel - och spännande! Det är också ganska enkelt att styra svårigheten i ett spel genom att helt enkelt ändra reglerna eller hitta på helt egna.  
Nyckeln till inlärningen är självklart att man repeterar många gånger under spelets gång. Bilderna visar Snicksnacksnokens kortspel och Tamtaratzy.

För den som vill jobba mer med språklig 
medvetenhet har Snicksnacksnoken också 

två roliga rim-spel. I Tamtaratzy slår man 
till exempel tärning och får poäng för rim-
mande tärningar. 

 
Nästan alla barn tycker att det är roligt att 
spela spel, och det går att hitta på många 
olika spel för att utveckla alla möjliga 
språkliga förmågor. 
Bläddra gärna vidare i denna tidning och 
läs om alla böcker och spel för att stötta 
barns språkutveckling. Mer att läsa finns 
också på vår hemsida www.hattenforlag.
se där ni både kan hitta inspiration, enk-
la handledningar och logopedens tips på 
språkutvecklande aktiviteter! Om du vill 
hitta alla våra spel - titta på översikten som 
finns på sidan 6.

Tips! Pussel går alldeles utmärkt att ”spela spel" med. 
Lägg bitarna i en påse och turas om att dra bitar 
som läggs på plats. Eller komplettera genom att göra 
”uppdragskort” som visar symboler för olika ljud och 
lägg i en annan påse, sen turas man om att dra ur 
påsarna. En bit och ett ljudkort tillsammans berättar 
hur pusselbiten ”låter” när den läggs på plats.

På den här spelplanen låter man på olika sätt för varje 
steg man tar. Hur tror du att det låter när Babba 
går? Hitta på nya och annorlunda spelpjäser att låta 
med! En bil, en dinosaurie och en kyckling kanske... 
Hur låter det då när figurerna går? Spelplanen finns i 
Babblarnas Spelbok.

BLAD
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Våra Nyheter!
Vi är glada att kunna presentera 

några riktigt fina nyheter på Hatten. 
Under året som kommer väntas också flera! 

Titta gärna in i webbutiken då och då - 
så du inte missar något.VÄLKOMMEN

TILL WEBBUTIKEN...
I sidorna som kommer nu har vi samlat de flesta av 
alla våra produkter. Håll i hatten, för det är mycket 
att välja mellan! Är du intresserad av att prova på 
tecken, eller vill du jobba strukturerat och målinriktat 
med språkträning, eller kanske är du helt enkelt en 
Babblarna-älskare!? Bläddra och njut - (nästan) ALLT vi 
har presenteras här.

Så här beställer du från oss:

Det är enkelt att handla hos oss! Det gör du i vår webbutik på 
hemsidan, www.hattenforlag.se. När du valt vilka produkter 

du vill handla och har lagt dem i varukorgen så går du till kassan. 
Där ser du precis vilka produkter som ligger i varukorgen och du 
kan slutföra ditt köp. Högst upp i kassan väljer du om du gör din 
beställning som privatperson eller företag/organisation. Om du är 
privatperson så fyller du i dina uppgifter och väljer om du vill be-
tala ditt köp med kort eller med faktura via Klarna. Om du bestäl-
ler för till exempel en förskola eller annat företag så väljer du det 
alternativet högst upp i kassan. Då kan du ange separata adresser 
för leverans respektive faktura. Glöm inte att ange e-postadress för 
kontakt och mobilnummer för sms-avisering! Och glöm inte att 
fylla i korrekta uppgifter som din kommun eller landsting kräver 
om du beställer till en förskola eller skola.

Priser och reservation
Vi reserverar oss för prisändringar beroende på yttre omständig-
heter eller feltryck. Aktuella priser finns alltid att läsa på vår hem-
sida www.hattenforlag.se. Momsen varierar mellan 25% och 6%. 
Om ej annat anges så är momsen 25%. Vi förbehåller oss rätten 
att ändra innehållet i våra olika paket om så skulle behövas. Aktu-
ellt innehåll syns alltid i butiken på www.hattenforlag.se.

Frakt
Minimifrakt är 39 kronor inklusive moms, men summan varierar 
beroende på försändelsens vikt och storlek. Maxfrakt är 99 kro-
nor inom Sverige. För leveranser till utlandet tillkommer avgift 
för frakt enligt postens prislista för brev- och paketförsändelser. 
Vid outlöst försändelse faktureras 150 kronor i extra fraktkostnad.

Leverans
Varor skickas med Postnord eller DHL beroende på storlek och 
vikt. Leveranstiden varierar mellan 2-5 arbetsdagar och påverkas 
bland annat av om önskade 
varor finns i lager. 
Välkommen att kontakta oss:

Hatten Förlag
E-post: info@hattenforlag.se

Hemsida: www.hattenforlag.se

Telefon (begränsad bemanning):

08-767 01 70

Ny bok: 
Ajja & Bajja på förskolan 
Läs mer på sidan 14. 
Och håll ögonen öppna för Ajja & Bajja 
hos doktorn också - kommer snart!

”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
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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
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– Idag ska vi kasta kottar, säger Kokk.

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

Kojan_inlaga_korrad.indd   10
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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

Kojan_omslag.indd   1

2018-06-18   10:40:35

k t k
 t

Ny rolig och språklekande bok - 
Kalas hos Babblarna 
Läs mer på sidan 10 

Många frågar efter...  
Vovvo, Faffa och Klonk! 

Läs mer på sidan 12

Sy dina egna Babblarna-figurer! 
Från allra första början sydde man själv Babba och Bibbi med kompisar 
som tygdockor - nu är det enkelt att göra det igen!. Läs mer på sidan 12. 

A. Kan-du-göra-spelet (Babblarna) art.nr EG107, sid. 11  B. Kom-hem-spelet (Babb-
larna) art.nr EG109, sid. 11  C. Tungvrickarspel (Snicksnacksnoken) art.nr SN28-1, 
sid. 15  D. Spelbok (Babblarna) art.nr 162, sid. 11  E. Domino (Babblarna) art.nr 
183, sid. 11  F. Lotto (Ajja&Bajja) art.nr SN36, sid. 14  G. Tamtaratzy (Snicksnack-
snoken) art.nr SN27-1, sid. 15  H. Lotto (Babblarna) art.nr B58, sid. 11  I. Memo 
(Babblarna) art.nr B57, sid. 11  J. Kortspel: Faran, Rulle och Sickan (Snicksnack-
snoken) sid. 15  K. Känslomemo (Olle&Mia)  art.nr 910, sid. 17 L. Teckenkort i låda  
art.nr 248, sid. 22  M. Stavelsekort (Talträning) art.nr 405, sid. 21  N. Fonemkort 
(Talträning) art.nr 404, sid. 21  O. Ordlotto (Talträning) art.nr 416, sid. 21  P. Babb-
larna i Konsonantdalen (Talträning) art.nr 412, sid. 21  Q. Ordkort (Olle&Mia/
SpråkPussel) art.nr 581, 582, sid. 21  R. EbbaMemo (Ebba) art.nr 7089, sid. 18   
S. Ordbilder med tecken (Språkbyggarna) art.nr 928, sid. 22  T. Tärningar (Babb-
larna) art.nr 929-p, sid. 11  U. Ordkort (Babblarna/SpråkPussel) art.nr 583, sid. 9   
V. Tecken-ABC  art.nr 31, sid. 22  X. Kan låta och göra så här? (Sång&HoppHatten) 
art.nr 40, sid. 16  Y. Vokal och Stavelsegubbar (Talträning) art.nr 401, sid. 20.

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

Ha� 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
hi� ar du på
www.ha� 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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Babblarna som
"mjukis-ryggsäckar" 
Läs mer på sidan 13. 

Här hittar du...

alla våra spel!
Nyhet!

Nyhet!

Nyhet!

Nyhet!

Nyhet!

Nyhet!

Nyhet!Två nya böcker i serien Snicksnacksnoken: 
Landningen och Kaos i kojan 
Läs mer på sidan 15. 
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SSprakprak
pussepusse

För flera paket med SpråkPussel
se sidan 21.

Stora ljud-väskan 

För att leka och spela för 
att träna uttal. Innehåller 
bland annat Fingerresan, 
Babblarnafigurer och 
Babblarnas spelbok för 
träning av alla språkljud 
mellan himmel och jord. 
För ljud som brukar krångla lite extra finns även 
Snicksnacksnokens böcker och kortlekar, och 
handledningen är full av tips på lekar och spel för 
riktigt rolig uttalsträning.

Art. nr 943 • 1295 kr • Exkl. 25% moms 1036kr 
www.hattenforlag.se usök: 943p 

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

Ha� 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
hi� ar du på
www.ha� enforlag.se

rulle_ask.indd   1 2011-06-22   14.21
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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

Ett material sammanställt för Stora ljudväskan

se SPRÅKVÄSKOR www.hattenforlag.se

Språkbyggarna

Språkbyggarna

Språkbyggarna

Språkbyggarna

Språkbyggarna

Språkbyggarna

Språkbyggarna
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Språkbyggarna

Språkbyggarna
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Språkbyggarna

Språkbyggarna
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startramsa

Armar upp, armar ner, 
luta hit, luta dit
Vinka hej, vinka hå, 
hålla hand - ett och två 
Är alla med?! 

NuuuuuuUUUUUUUU…
…börjar det! 

startramsa

På gång! Ett nytt material av Iréne Johansson:
Läs lätt med Olle&Mia

Håll utkik på 
www.hattenforlag.se 
och i våra sociala 
medier för mera 
information.

inloggningskort

www.sprakgympa.se

Obs! Om du redan har aktiverat ditt abonnemang via en 

aktiveringskod som du fick i ett bekräftelsemejl skriver du dina 

inloggningsuppifter här och sparar kortet på en säker plats.

ANVÄNDARNAMN (valfritt)

LÖSENORD (valfritt)

AKTIVERINGSDATUM

ABONNEMANG / PROGRAM

AKTIVERINGSKOD

Inloggningskort_SpråkGympa.indd   1

2016-11-04   12:33:01

Perfekta på förskolan, i skolan, på 
biblioteket eller hemma. I varje väska 
finns det noggrant utvalda produkter 
tillsammans med en tydlig handledning 
som gör det enkelt för pedagoger och 
föräldrar att komma igång med tal- och 
språkutvecklingen.

HATTENS
VÄSKOR

Första meningarna-

väskan 

Passar barn som är i nästa 
steg i sin tidiga språkut-
veckling och syftet är att 
jobba med meningsbygg-
nad. Väskan innehåller 
bland annat olika böcker 
och klippdockor samt ett huspussel av trä med 
luckor man kan öppna och stänga. Ajja & Bajjas 
lotto, ett antal språkpusselbitar och annat smått 
och gott som lockar till mycket meningsbyggnad. 
Handledning ingår.

Art. nr 942 • 1195 kr • Exkl. 25% moms 956 kr 
www.hattenforlag.se usök: 942p 

Första orden-väskan

Passar barn som är i ti- 
dig språkutveckling och 
innehåller material att 
både läsa, leka och spela 
med. Väskan innehåller 
bland annat Babblarna 
och Ajja & Bajja i böcker 
och som dockor/plastfigurer så att man både kan 
läsa och leka fram språket, dessutom ett tåg som 
figurerna kan åka i och lottoplattor till Babblar-
nas spelkort. Utförlig handledning med förslag 
på språklekar ingår.

Art. nr 941p • 1195 kr • Exkl. 25% moms 956 kr 
www.hattenforlag.se usök: 941p 

#

Lilla lek med tecken- 
väskan 

Snart kommer det en 
Språkväska till in i Hat-
tens sortiment. Denna 
samlar olika böcker och 
spel som lär och leker med 
tecken. Håll utkik på www.hat-
tenforlag.se och i våra sociala 
medier.

www.hattenforlag.se usök: 944p

SpråkGympa

Ledarväska  

SpråkGym-
pa-programmet 
”Upp och ner 
och hit och dit 
med Babblarna” 
består av tio inspirerande, roliga, motoriska och 
språkutvecklande pass! Ett finns gratis på sprak-
gympa.se (se Program & Pass) och de övriga nio 
passen öppnas när du beställer detta paket. Med 
Babblarna Första Albumet som bas och många 
olika material som stöd får hela barngruppen 
mycket talträning och språkutveckling.
Ledarväskan innehåller allt du behöver till de tio 
passen:
- Tryckt handledning med tio pass
- Boken Tal- och Språkträning i Babblarnas värld 
av Iréne Johansson (fördjupning)
- Cd med musiken som ingår i programmet  
(musiken finns även på ledarwebben)
- Lina med klädnypor (för att sätta upp det aktu-
ella passet på väggen)
- Kort med lekar (för att kunna sätta upp på väg-
gen och komponera ihop egna pass)
- Materialmapp med diverse djur, rörelser, figu-
rer, saker etc som används till de olika passen
- Trollstav, tre bollar, fyra koner
- Påse att gömma saker och kort i
- Dessutom ingår inloggning till det aktuella pro-
grammet på SpråkGympaWebben. Där finns 
instruktioner och inspirationsfilm till alla passen 
och musiken lätt tillgänglig.

Art. nr 930 • 1590 kr • Exkl. 25% moms 1272 kr 
www.hattenforlag.se usök: 930 

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

Babblarna Språkpussel

Utveckla språket genom att 
språkpussla med Babblarna! 
Babblarna väcker nyfiken-
het och lust att lära och ger 
en utmärkt start till ett språk 
i utveckling. När ni babblar 
och leker tränar ni aktivt 
språkljud och språkmelodi, 
begrepp och grammatik. Genom att komplette-
ra Babblarnas böcker med tillhörande ordkort 
i pusselbitar så är ni dessutom på god väg in i 
läs- och skrivprocessen. Det svenska språkets 
grammatik görs tydlig i ett språkpusslande som 
följer en utmärkt pedagogisk linje. 
Påsen innehåller SpråkPusselbitar (13 röda, 6 
blå och 2 start/stopp), ordkort (60 st) och sats-
plattor samt klippark med figurer och föremål 
som matchar innehållet i de fyra böckerna om 
Babblarna: Dadda hälsar på, i Babblarnas hus, 
i Bobbos väska och Var är Babbas saker.  Hand-
ledning ingår.

pusse
Sprak

Hatten Förlag

diska

läsa

dansa

bada

Babba

Art. nr 159 • 349 kr • Exkl. 25% moms 279 kr 
www.hattenforlag.se usök: 159

Det går också att beställa endast ordkort med klippark 
samt instruktion ( för dig som redan har 
pusselbitar).  Art.nr 69 • 175:-, inkl. moms.

Ajja&Bajja  
- Stora Paketet
Läs, lek, spela lotto och 
teater. Med Ajja & Bajja ut-
vecklar de yngsta sitt språk  
samtidigt som de har riktigt 
roligt! Ett härligt fullspäck-
at paket för språkutvecklande lekar. Alla fyra 
böckerna, tygdockorna, teater och lotto fint 
samlat i en Ajja & Bajja gympapåse. Handled-
ning ingår.

Språkle k med  Ajja & Bajja

Han dle dnin g

handledning_folder.indd   1 2013-08-29   15.28
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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

Art. nr sn30p • 855 kr • Exkl. 25% moms 684 kr
Paketet består av art.nr sn31, sn32, sn33,  

sn34, sn35, sn36, sn37, sn38, sn39  
www.hattenforlag.se usök: sn30p

Babblarna i  
Konsonantdalen

En härligt ljudsprakan-
de väska med fokus på 
svenska språkets alla 
konsonant- och vokal-
ljud. Talträning enligt 
Karlstadmodellen. Paketet 
innehåller boken Fingerresan 
med pappfigurer, stora klipp-
dockor och kortspelet ”Babblarna i konsonant-
dalen”. Handledning ingår.  

Art. nr 421 • 395 kr • Exkl. 25% moms 316 kr
Paketet består av art.nr 411, 412 och 428p.

www.hattenforlag.se ubutiken usök: 421

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. 
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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. 

sy
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Stora väskan 
- kom igång 
med Babblarna

De första fyra böck-
erna med Babblarna 
samlade i en fin väska!  
Tillsammans med plast- 
figurerna Babba, Bibbi, 
Bobbo, Dadda, Diddi 
och Doddo samt ett lottospel och figurpussel 
är det bara att sätta igång med lek och språkträ-
ning där fantasin får flöda fritt. Lättsam hand-
ledning ingår. Så länge lagret räcker lägger vi 
också med en cd-singel och en A3-affisch som 
extra bonus.

Art. nr 156 • 1050 kr • Exkl. 25% moms 840 kr 
www.hattenforlag.se usök: 156
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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

i B
o

b
b

o
s vä

sk
a

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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art.nr B51S
S V E N S K A
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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
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art.nr B54S
S V E N S K A

Memokort_BabblarnaStoraMemo_Digitaltryck.indd   19 2015-03-24   15:46:27
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2015-03-24   15:53:01
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Mera-väskan, 
fortsätt med 
Babblarna

De nästa tre böckerna 
med Babblarna till-
sammans med plast- 
figurerna Gagga, Gig-
gi, Goggo, Sassa, Sissi 
och Sosso samt ett me-
mospel och träpussel med tolv bitar fortsätter 
leken och språkträningen i Babblarnas värld. 
Lättsam handledning ingår. 

Art. nr 152 • 895 kr • Exkl. 25% moms 716 kr 
www.hattenforlag.se usök: 152
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Babblarnas Pratpåse

Två pratböcker av tålig 
kartong, ett tittutpussel, 
fingerdockor och bilen 
Tut som minimjukis 
för att samla finger-
dockorna i. I boken 
Daddiddoo Babblarna  
får vi träffa Tut och titta  
in i Babblarnas hus, hela tiden är det någon som 
saknas. Vem? I boken Babbibboo Babblarna - 
Vad gör Babblarna? Vem gömmer sig bakom 
soffan? Vem är det som har mustasch? Vem 
åker högst i berg och dalbanan? Peka och be-
rätta. Pratpåsen är sammansatt för att leka och 
prata, prata, prata! Lättsam handledning ingår. 

Art. nr B52-p • 595 kr • Exkl. 25% moms 476 kr 
www.hattenforlag.se usök: B52-p

Vem vill

Tut tut!

åka med?
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PAKET FÖR TALTRÄNING

lära
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skriva

leka
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Babblarna Spelplaner 

Enkla och roliga spelplaner samlade i en ringbunden 
bok av tjockt papper i stort format. Använd Babb-
larnas plastfigurer som spelpjäser (ingår ej) och sätt 
igång att språkleka och träna. Speltips medföljer (för 
detaljerat innehåll - se webbutiken). Boken innehåll-
er sju olika spelplaner som är 50x35 cm.

Art.nr 162 • 369 kr • Exkl. 6% moms 348 kr
www.hattenforlag.se usök: 162 

Babblarna Lotto

Spela lotto och samla nio olika Babblarnabilder till 
din bricka. Lotto med Babblarna innehåller 36 kort 
och 4 lottobrickor, 20x20 cm med illustrationer från 
böckerna. På baksidan av varje lottobricka finns fyra 
stora bilder att prata om.  

Art.nr B58 • 139 kr • Exkl. 25% moms 111,20 kr
www.hattenforlag.se usök: B58

Lottobrickor_TillTeddyKompaniet_BabblarnaLotto.indd   3 2015-12-14   17:36:39
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Babblarna Memo

Lek med och para ihop 36 olika kort med bilder på 
Babblarna och deras saker. Memo med Babblarna 
består av 72 memokort/36 par. Lådan är 20x20 cm.  

Art.nr B57 • 139 kr • Exkl. 25% moms 111,20 kr
www.hattenforlag.se usök: B57

Med Babblarna får barn hjälp 
att komma igång med talet och

lär sig sina första ord.

Babblarna är ett gäng färgglada figurer 
som gör språkträning till ett spännande 
och lekfullt äventyr. Böckerna riktar sig 
till barn i tidig språkutveckling. Babb-
larna älskas av alla, stora som små och 
ingen tänker på att det är just språkträ-
ning det handlar om i leken och även-
tyren i Babblarnas värld. Babba ba ba 
babbaaaa!

www.hattenforlag.se > butiken > Babblarna

Böckerna om Babblarna aktiverar barnet och lockar till att svara, gissa och fylla i. 
Barnet tränas 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! 

Tisell/Johansson/Schubert/Hagstrand
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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 978-91-979074-8-4

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

isbn 978-91-979074-6-0
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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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art.nr B54S
S V E N S K A

Texten är skriven på ett sätt som gör att den som läser och den som lyssnar har ett nära samspel och barnet 
har sin tydliga plats i läsningen. Varje bok fokuserar på olika begrepp och varsitt frågeord. I slutet av varje 
bok finns det tecken. 20x20 cm.  Dadda hälsar på (art.nr B51S): Kom, vi hälsar på hos Babblarna! Knacka, 
ring på klockan, ropa i brevlådan och dra i snöret… Vem bor här?  i Bobbos väska (art.nr B53S): Titta ett fint 
halsband, en snabb bil, ett grönt äpple… Vems är alla saker?   Var är Babbas saker (art.nr B52S): Babbas saker 
är borta. Bananen, ballongen, bilen, och bussen… Var är de?   i Babblarnas hus (art.nr B54S): Vi tittar in i 
Babblarnas hus. Kika i hålet, titta i skåpet och glutta bakom gardinen… Vad händer där inne?

Bok per styck • 120 kr • Exkl. 6% moms 113,20 kr   www.hattenforlag.se usök: B51S, B52S, B53S, B54S 

Tre pratböcker av tjock kartong - hållbara både för lek och boklust! Böckerna har (nästan) ingen text, bilderna 
i boken ger många uppslag till kommunikation och prat mellan barnet och den som läser. Peka och berätta! 
16x16 cm. I Hallooo Babblarna (art.nr 47) ser vi de olika figurerna och deras hus, vem bor där? Hej Babba!  
I Babbibboo Babblarna (art.nr 48) gör Babblarna olika saker... Vem gömmer sig bakom soffan? Vem är det 
som har mustasch? Vem åker högst i berg och dalbanan? I denna bok är även Gagga, Giggi, Goggo, Sassa, Sissi 
och Sosso med. I boken Daddiddoo Babblarna (art.nr 49) får vi träffa Tut och titta in i Babblarnas hus, men 
hela tiden är det någon som saknas. Vem? 

Bok per styck • 110 / 125 / 125 kr • Exkl. 6% moms 103,70 resp.117,90 kr   www.hattenforlag.se usök: 47, 48, 49
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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

art.nr 425-1
S V E N S K A

Hatten Förlag
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Stompalång med Babblarna (art.nr 425) baseras på texten i låten ”Stompalång”. Vet du vilken Babblare som 
Tut och Pling träffar härnäst? Figurerna följer med en efter en och alla dansar snart fram i ett rytmiskt ljudtåg. 
En ask med små pappfigurer ingår (figurerna ingår endast vid beställning från Hatten).  Babola Salabim (art.
nr 426) baseras på texten i låten ”Babola salabim”. Bobbo trollas till... Goggo, Bibbi trollas till... Giggi. Ord-
lekande roligheter med rim.  Fingerresan (art.nr 428p) i varje uppslag gömmer sig olika Babblarnafigurer. Ta 
fram fingret, promenera runt och låt som figurerna. Biii bi bibbi bi... Sa sassa sa saaa... Ett ark med figurstansa-
de figurer från Babblarna i konsonantdalen ingår också när du beställer boken från oss på Hatten - så att leken 
kan utökas med ännu flera språkljud.

Bok per styck • 139 / 120 / 139 kr • Exkl. 6% moms 131,10 resp. 113,20 kr   www.hattenforlag.se usök: 425, 426, 428p

Babblarna - första albumet (musik)

En cd fylld med härligt svängiga låtar som gör dig 
glad i hela kroppen. Följ med - Upp och ner och hit 
och dit med Babblarna. Albumet innehåller 12 låtar. 
Ett fint häfte med texter till alla låtarna ingår.  

Art.nr 164 • 129 kr • Exkl. 25% moms 103,20 kr
www.hattenforlag.se usök: 164

Dvd-filmer med 
Babblarna

Det finns nu två fina 
underhållande och 
språkut veck l ande 
filmer med Babb-
larna. Kortfilmer, 
musikvideor, språklek och medryckande dans. Flera 
av klippen känns igen från SVT Barnkanalen. Två 
filmer med varierat innehåll, språkutvecklande och 
musikalisk underhållning. Filmerna finns också att 
hyra eller köpa på iTunes, Google Play och YouTube.   

Art.nr 170 resp. 181 • 149 kr • Exkl. 25% moms 119,20 kr 
www.hattenforlag.se usök: 170, 181  

Obs! Annan version beställs av skolor, förskolor och bibliotek:   
Art.nr 170BS resp. 181BS 495 kr • Exkl. 25% moms 396 kr

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

                   Natti natti Babblarna 

          Kom lilla du, kudden väntar. Det är 
kväll och dags att sluta läsa, leka, klätt-
ra och busa. Babblarna kryper ner i säng-
en och barnet hjälper till att natta dem. Tex-
ten i boken baseras på Babblarnas vaggvisa,  
så det går också bra att sjunga bokens text om man 
vill. 44 sidor, 20x20 cm.  Till boken finns också en gosig 
”godnattleksak”. Babblarna ligger i sängen, när du viker 
ner en figur och stoppar den under täcket somnar den och 
sover gott med stängda ögon. (leksaken har art.nr 427-F)

Bok art.nr 427 • 120 kr • Exkl. 6% moms 113,20 kr    
www.hattenforlag.se usök: 427

NY BOK! 
Kalas hos Babblarna 
”Babba vad ska du göra nu?” Jo, slå in paket, 
plocka blommar och förbereda för kalas till-
sammans med de andra Babblarna. Och när allt 
är klart och Vovvo närmar sig … Schhhhhh … 
då får vi vara med på överraskningsfest i ett ex-
tra stort utvikningsuppslag. Detta är en ny härlig 
Babblarnabok som lockar barnen att vara aktiv i 
bokläsningen och bygga språk! 36 sidor, 20x20 cm

Bok art.nr 429 • 120 kr • Exkl. 6% moms 113,20 kr    
www.hattenforlag.se usök: 429

Nyhet!

gå 

två steg 

framåt

+2

Uppdragskort_Prototyp1.1_120617.indd   5

17/06/2012   20:34:11

Alla som hargrönt på sig får gå ett stegframåt.

Uppdragskort_Prototyp1.1_120617.indd   39

17/06/2012   20:34:11

Säg:

”hejsan alla barn”

på bibbiska

Uppdragskort_Prototyp1.1_120617.indd   44

17/06/2012   20:34:11

BabblarnaBärPoäng.indd   1
17/06/2012   19:35:44

BabblarnaBärPoäng.indd   2
17/06/2012   19:35:45

BabblarnaBärPoäng.indd   4
17/06/2012   19:35:45

Stora tärningar

Tre stora (tomma) tärningar av vitmålat trä. Tre va-
rianter av etiketter (exempel ovan) ingår, men du 
kan istället välja att rita egna prickar/symboler på de 
tomma etiketter som också medföljer. 40 mm.

Art.nr 929-p • 89 kr • Exkl. 6% moms 71,20 kr
www.hattenforlag.se usök: 929-p

Träpussel

Formpussel med 6 formsågade bitar. Figurerna har 
både fram och baksida och om man vill går det bra 
att leka med dem också. art.nr 175, 
159:- (127,20 exkl.25% moms).

Tittut-pussel. Sex bitar i olika geometriska former. 
På ena sidan är figuren gömd bakom busken, på an-
dra sidan har den hoppat framför busken. Ett pus-
sel för prat och lek med ljud och former. Art.nr 176, 
159:- (127,20 exkl.25% moms).

12-bitarspussel av trä ”Babblarnas vardagsrum” 
art.nr 178, Babblarnas dal” art.nr 177. 30 x 21 cm med 
rejäla bitar. Pris 129:-/styck (103,20 exkl. 25% moms). 

För flera pussel: www.hattenforlag.se  
ubutiken uBabblarna uSpel & pussel

Dadda

Bobbo

www.flanodesign.se

© Hatten Education AB
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3.
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9.

10.

11.

12.

®

Nyhet!

Kan-du-göra-spelet

Ett roligt spel med Babblarna där även de små kan 
vara med! Ha roligt samtidigt som ni lär er nya sa-
ker – härma ljud, spela instrument, gör  tecken, lära 
färger och sjunga sånger. För 2-4 spelare från 2 år. 

Art.nr EG107 • 199 kr • Exkl. 6% moms 159,20 kr
www.hattenforlag.se usök: EG107

Kom-hem 
-spelet

Ett lekspel – alla spelar tillsammans och 
hjälper Babblarna som tävlar mot varandra. Hos 
den vinnande Babblaren finns gömda djur som alla 
hjälps åt att få med hem, och på vägen kan man lära 
sig nya ord, att sätta ihop ord och bild, rimma, härma 
djur och mycket mer! Art.nr EG109

www.hattenforlag.se ubutiken  
uBabblarna uSpel & pussel

kommer i 
november!

Domino

Ett roligt och lärorikt igenkänningsspel med Babb-
larnabilder och antal. Spelarna turas om att lägga 
brickor med prickar eller Babblarnabilder i långa ra-
der så att lika bilder ligger mot varandra. 28 delar, 
2-4 spelare från 3 år. 

Art.nr 183 • 149 kr • Exkl. 6% moms 119,20 kr
www.hattenforlag.se usök: 183

Nyhet!

Våra bästa tips till förskolan! 
Sångpåse och Flanosaga med Babblarna

www.hattenforlag.se ubutiken  
uBabblarna uSpel & pussel

Nyhet!

                                               Klosspussel

Nio bitar ger sex enkla motiv med klara färger för 
att göra pusslandet enkelt. Klossarna passar i den 
fina träramen. Självklart kan man bygga med bitarna 
också när man pusslat färdigt.  

Art.nr TK453 • 229 kr • Exkl. 25% moms 183,20 kr
www.hattenforlag.se usök: TK453

Ordpussel med tecken

Arton ord/bilder på formsågade pusselbitar. I hålet 
syns ordet i text och på baksidan av bitarna visas ock-
så ordets teckenillustration. Rejäl storlek. Från 2 år.   

Art.nr EG105 • 199 kr • Exkl. 25% moms 159,20 kr
www.hattenforlag.se usök: EG105
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Vem vill

Tut tut!

åka med?

Handdockor

Babba, Bibbi, Bobbo, Dadda, Diddi, Doddo vill spe-
la teater. Set med alla 6 figurerna. Cirka 30 centime-
ter, kan tvättas i 40°C. 

Art.nr 167 • 575 kr • Exkl. 25% moms 460 kr
www.hattenforlag.se usök: 167

 

6 figurer / set inkl. tygpåse  • 195 kr • Exkl. 25% moms 156 kr
www.hattenforlag.se usök: 154p, 157p

GS-set (art.nr 157p) 
med, fr vänster: Sissi,  
Sosso, Sassa, Giggi, 
Gagga och Goggo. 
I boken  Babola salabim 
trollas originalfigurerna 
till dessa alteregon. Babba 
trollas till Gagga, Diddi till 
Sissi och så vidare. Dessa figurer 
och nya namn ger tillfälle att leka 
med och träna på flera språkljud.

BD-set, Originalfigurerna
(art.nr 154p) med, fr vänster: 
Diddi, Doddo, Dadda, Bibbi, 
Babba och Bobbo.

Babblarna plastfigurer

Babblarnafigurerna tillver-
kade av plast. Många väljer 
att ha dem i badkaret, men 
mest är de tänkta för lek 
med tal och språk. När du 
beställer plastfigurerna från 
oss på Hatten följer det med en tygpåse att sam-
la figurerna och bära dem i.  Babblarna plastfigurer 
rekommenderas från 0 år och är tillverkade i enlighet 
med den europeiska standarden för leksakers säker-
het, EN71. Babblarna plastfi-
gurer är CE-märkta. Figurer-
na är 7-10 centimeter höga. 

Väska med fack

En fin liten väska av hållbar 
papp med sex fack som är 
precis lagom stora att lägga 

plastfigurerna, minimjukisarna eller fingerdockorna 
i. Packa figurerna i och ur, i och ur.  

Art.nr KC038 • 179kr • Exkl. 25% moms 143,20 kr
www.hattenforlag.se usök: KC038

Babblarna Gympapåse

Babblarnas figurer tryckta på en praktisk påse i nylon 
för att samla figurer, böcker eller annat roligt i. 33x45 
cm, handtvätt. Välj mellan marin, limegrön, röd och 
orange.

Påsar  • Pris/styck 69 kr • Exkl. 25% moms 55 kr 
hattenforlag.se usök: 155

www.babblarna.se    www.hattenforlag.se

Fingerdockor

Lek och låt 
fantasin flöda med 
dessa härliga små 
kompisar. 8-10 cm, 
set om sex Babb-
lare i en liten påse, 
Babba, Bibbi, 
Bobbo, Dadda, Diddi och Doddo. Handtvätt. 
Tips! Köp också minimjukis ”Tut”, fingerdockorna älskar 
att åka med (Tut minimjukis art.nr 169-tu)

Art.nr 168 • 190 kr • Exkl. 25% moms 152 kr
www.hattenforlag.se usök: 168

Minimjukisar (originalfigurerna)

Underbara små och goa med extra fyllning i neder-
delen av kroppen som gör figurerna tunga och sköna 
i handen, de kan också sitta. 10-15 centimeter, tvätt 
40°C. Babba art.nr 169-ba, Bibbi art.nr 169-bi, Bobbo  
art.nr 169-bo, Dadda art.nr 169-da, Diddi art.nr 169-di,  
Doddo art.nr 169-di och bilen Tut art.nr 169-tu.  
Vill du beställa alla sju? Paket: art.nr 169-p

69 kr/styck • Exkl. 25% moms 55,20 kr 
Paket med alla sju: Art.nr 169-p • 399 kr • Exkl. 25% moms 319,20 kr

www.hattenforlag.se usök: 169

Mjukisar

Färgglada, mjuka och 
alldeles underbara!Mjukisarna valdes till 
årets småbarnsleksak 2015 av Leksaks-
branschen. Hurra!
26-30 centimeter höga. Tvätt 40 grader. 
Babba art.nr 165-ba, Bibbi art.nr 165-bi, 
Bobbo art.nr 165-bo, Dadda art.nr 
165-da, Diddi art.nr 165-di, och 
Doddo art.nr 165-di. Vill du beställa 
alla sex? Paket: art.nr 165-P.

149 kr/styck • Exkl. 25% moms 119,20 kr 
Paket med alla sex: Art.nr 165-P •  

799 kr • Exkl. 25% moms 639,20 kr
www.hattenforlag.se usök: 165
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Nyhet!

flera Minimjukisar (alteregon)

I samma storlekar som minimjukisarna här till vän-
ster. Gagga (lila) art.nr 184-ga, Giggi (orange) art.
nr 184-gi, Goggo (svart) art.nr 184-go, Sassa (mel-
lanblå) art.nr 184-sa, Sissi (isblå) art.nr 184-si, Sosso 

(ljusrosa) art.nr 184-so. Vill du 
beställa alla sex? Paket: art.nr 
184-p. Tips! Missa inte boken ”Babo-
la salabim” art.nr 426.

69 kr/styck • Exkl. 25% moms 55,20 kr 
Paket med alla sex: Art.nr 184-p • 379 kr • 

Exkl. 25% moms 303,20 kr
www.hattenforlag.se  

usök: 184

Klonk, Faffa och Vovvo

I samma proportioner som minimjukisarna ovan. 
Klonk (25 cm hög) art.nr 185, Faffa (fågeln) art.nr 
184-fa, Vovvo (hunden) art.nr 184-vo. Vill du be-
ställa alla tre? Paket: art.nr 185-p. 

199 kr resp. 69 kr/styck • Exkl. 25% moms 159,20 resp. 55,20 kr 
Paket med alla tre: Art.nr 185-p • 295 kr • Exkl. 25% moms 236 kr

www.hattenforlag.se usök: 185, 184-fa, 184-vo

Sy dina egna Babblarna-figurer

Nytt och roligt för den pysslige! Ett härligt kit 
med tryckt tyg för den som enkelt vill sy sina egna 
figurer – i lite rundare och mjukare former. Tips! 
Fyll med olika innehåll såsom ärtor, ris, bomull etc 
om du vill - så blir figurerna extra spännande att kän-
na på och babbla med! Da dadda daaaa! En jättefin 
påse att sy ihop och förvara figurerna i samt instruk-
tion ingår också.

Art.nr PN001 • 189 kr • Exkl. 25% moms 151,20 kr
www.hattenforlag.se usök: PN001

Nyhet!

Bok & godnattleksak i paket En bok i ett fint 
bokfodral som också är en godnattleksak. Läs boken 
”Natti natti Babblarna” och natta sedan figurerna 
en efter en. www.hattenforlag.se usök: 427 

Bästa 
present-tipsen!

Vill du köpa en Babblarnapresent till ett barn? 
Här har vi samlat våra allra bästa tips...

Mera-med-Babblarna-väskan En paket med 
böcker, figurer och pussel för att fortsätta leken i 
Babblarnas värld art.nr 152. Läs mer på sidan 9.

Paket för småttingar Två böcker, plastfigurer och 
en liten påse att bära figurerna i. Vårt allra mest po-
pulära paket. www.hattenforlag.se usök: B50-p 

För Babblarnaälskaren finns det många fina produkter att leka med, 
pynta med och att ta på sig. Ett bra och roligt tips är att låta Babblarna 
vara en del av vardagen och ta tillvara alla tillfällen som bjuds för 
språkutvecklande lek med ditt barn. Låt Babblarna bli kompisar med 
många andra figurer och lek med språkets alla olika ljud. Göm ord-
kort under tallriken, stoppa bokstäver i fickan, leta teckenkort under 
kudden, prova olika och nya ljud när stövlarna hoppar i vattenpölarna, 
sjung många sånger i bilen, packa böcker och spel i rygg-
säcken och prata om allt ni ser. Ha så roligt!

www.hattenforlag.se uButiken uDiverse roligt eller Spel och pyssel
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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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art.nr B51S

S V E N S K A
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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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art.nr B54S
S V E N S K A

Tallrikar, muggar och bestick Affischer i olika storlekar
Kalasprodukter

Bäddset

Klosståg

Stövlar från Vincent

Pennor och kritorKläder från Me&i

Nackkudde

Pyssel- och målarböcker

Träpall

Mjukis-
ryggsäck

Plåster

Bowlingset

Halkmatta för badkar
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Med serien Snicksnacksnoken får små och stora 
barn gott om lek med rim och ramsor, särskilt bra för 

barn som behöver öva på olika språkljud.

   Alla barn har någon gång 
svårt med ett eller annat 

språkljud, och med Snicksnacksnokens 
böcker och spel blir det riktigt roligt att 
träna uttal och språklig medvetenhet!  
Logoped Elvira Ashby har tillsammans 
med illustratörerna Karin Holmström och 
Micaela Favilla skapat roliga och spän-
nande barnböcker som på ett enkelt sätt 
går att använda för att träna t. ex. s-, 
k- eller r-ljudet. I de två ramsböckerna 
dyker sedan alla andra svåra språkljud 
upp, samtidigt som de knasiga rimmen 
förbereder för läs- och skrivutveckling 
och lockar till skratt.   

www.hattenforlag.se > butiken > Snicksnacksnoken

Sssss

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
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brrr
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Rrrrr

Rulle och raketen

”Rulle hittar en raket i sitt rum och beger sig ut på ett rymd- 
äventyr.” En riktigt rolig bok, med tillhörande kort-
spel, som kan användas för att stimulera utveck-
lingen av r-ljudet. Uttalsträning och ljudlek i ett 
rymdäventyr som får med sig även den mest skeptiska 
sexåring. En kort handledning hittas längst bak i bok-
en. Roligt och utvecklande.

Art. nr sn21p • 148 kr • Exkl. 6% moms 139,60 kr
www.hattenforlag.se usök: sn22p

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

Fffff

Faran vid fallna trädet

”Foffe får höra något förskräckligt. En fruktansvärt farlig 
Fuffelknok har flyttat in under fallna trädet.” En finfin 
bok, med tillhörande kortspel, som används för att 
stimulera utvecklingen av f-ljudet. Uttalsträning och 
ljudlek blandas i historien om haren Foffe och den 
farliga Fuffelknoken. En kort handledning hittas 
längst bak i boken. 

Art. nr sn22p • 148 kr • Exkl. 6% moms 139,60 kr
www.hattenforlag.se usök: sn22p

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
se

tork

SSS

Sssss

Sickan och skattkartan

”Sickan Snok ligger i solen och viftar lite slött med svansen när 
hon plötsligt stöter emot något prassligt. Det är en skattkar-
ta! ” En ssspännande bok, med tillhörande kortspel, 
som kan användas för att stimulera utvecklingen av 
s-ljudet. Uttalsträning och ljudlek vävs in i skattjak-
ten. Lustfylld ljudlek! En kort handledning hittas 
längst bak i boken. 

Art. nr sn23p • 148 kr • Exkl. 6% moms 139,60 kr
www.hattenforlag.se usök: sn23p

Tamtarams

Rimmande och ramsande är bra för alla barn, det 
stärker den språkliga medvetenheten och lägger 
grunden för läs- och skrivinlärningen. Tamtarams är 
ramsor som det passar extra bra att göra rörelser till. 
”Vanka vanka, lilla anka... Hoppa i!” Roligt både i 
samlingen på förskolan och hemma i sängen. 21x29 
cm, 30 sidor. 

Art. nr sn27 • 149 kr • Exkl. 6% moms 141 kr
www.hattenforlag.se usök: sn27

Schhhh

i_sova_120714.indd   7
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Ajja&Bajja leker med barns tidiga
språkutveckling. Med fokus på att låta själv,  

härma och att lära sig begrepp.

Busfröna Ajja & Bajja finns till för att 
vi på ett lätt och roligt sätt ska kunna 
stimulera den tidiga språkutvecklingen 
hos alla våra barn, och de passar speci-
ellt bra för att hjälpa små barn komma 
igång med de första orden, ljuden och 
meningarna. Böckerna är fullproppa-
de med roliga ljudhärmande ord, och 
längst bak hittar den som vill teckna 
teckenillustrationer. Tillsammans ger 
de fyra böckerna ett gott grundordför-
råd med ord och tecken för sådant som 
intresserar små barn, samtidigt som allt 
roligt kringmaterial lockar till språklek! 

www.hattenforlag.se > butiken > Ajja & Bajja

© Hatten Förlag AB
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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

Böcker
Underbara, enkla och roliga böcker skrivna för att 
stimulera barns tidiga språkutveckling, fulla av 
ljudhärmande ord. Längst bak i böckerna hittar du 
tecken. Handledning ingår. Ajja&Bajja art.nr sn31. 
Ajja&Bajja i parken art.nr sn32. Ajja&Bajja ska sova 
art.nr sn33. 

Bok per st • 120 kr • Exkl. 6% moms 113 kr
www.hattenforlag.se usök: sn31, sn32, sn33

Ajja & Bajjas Ramsor
Rimmande ramsor lämpliga för det lilla barnet. 
Ramsor som passar på skötbordet, på pottan, i bad-
baljan och under mysstunden på filten. Fyndigt och 
underbart nyskrivet av Elvira Ashby och fint illustre-
rat av Karin Holmström.  Bokens omslag och sidor 
är gjorda av tjock kartong. Sju ramsor kompletterade 
med teckenillustrationer. 

Art.nr sn38 • 120 kr • Exkl. 6% moms 113kr
www.hattenforlag.se usök: sn38

Utvald av  
IBBY 2015

Teckenremsor

Till de tre första böckerna med Ajja&Bajja finns det  
teckenremsor att klistra i böckerna. Smart att ha 
tecknen mitt i själva historien för barn som vill ha 
tecken som stöd i bokläsningen! (6% moms). Välj:  
Ajja&Bajja art.nr sn31-takk, Ajja&Bajja i parken art.
nr sn32-takk, Ajja&Bajja ska sova art.nr sn33-takk. 

Per set • 39 kr • Exkl. 6% moms 37 kr
www.hattenforlag.se usök: sn31-takk
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En bok ur serien Snicksnacksnoken
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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. 
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Bajja
borstar tänderna.

Ajja
borstar tänderna. 

borstar tänderna. 
Snutt
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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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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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Tygdockor 

Både Ajja och Bajja finns som fina, goa och roliga 
tygdockor tillverkade av mjuk plysch i glada färger 
och med fina detaljer. Tvättbara. Cirka 20 cm höga. 
Ajja (med Snutt) art.nr sn34,  Bajja art.nr sn35. 
Tips! Beställ även Ajja&Bajjas Teater för att göra leken med dockorna ännu 
roligare och mer utvecklande.

Art. nr sn34, sn35 • 169 kr/st • Exkl. 25% moms 135,20 kr
Paket med båda art. nr sn34-35 • 290 kr • Exkl. 25% moms 232 kr

www.hattenforlag.se usök: sn34, sn35

Lotto

Lotto med fyra brickor 
och 16 kort. Bilderna är 
hämtade ur böckerna om 
Ajja&Bajja. Korten har 
generös storlek och är 
tryckta på tjock 
kartong för 
att vara 
hållbara 
och lätta att vända för små händer. 2-4 spelare, Lottot 
ingår i Ajja&Bajja Stora Paketet, se sidan 17.

Art. nr sn36 • 129 kr • Exkl. 25% moms 103 kr
www.hattenforlag.se usn36

  TIPS!
Stora Paketet - kom 
igång med Ajja&Bajja

Fyra böcker, tygdockor-
na, teater och lotto. Fint 
förpackat i en Ajja&Bajja 
gympapåse tillsammans 
med en handledning. art.
nr sn30p. Se sidan 9.

Gympapåse

Ajja och Bajja tryckta på en 
praktisk och färgglad påse i 
klargul nylon för att samla 
figurer, böcker och spel el-
ler kanske gympakläderna? 
Med dragsko och snoddar 
som gör att du kan bära den 
som ryggsäck. 33x45 cm, 
handtvätt. 

Art. nr sn39 • 59 kr • Exkl. 25% moms 47,20 kr
www.hattenforlag.se usn39

Teater
En dubbelsidig och utvikningsbar kuliss för utveck-
lande språklekar och rollspel. Kulissen i stort format 
(90x25 cm) - ena sidan med inomhusmiljö och den 
andra sidan utomhus. Dessutom ingår diverse före-
mål, alltihop i hållbar laminerad kartong, art.nr sn37, 
25% moms.  Dockorna beställs separat se ovan. 

Art. nr sn37 • 149 kr • Exkl. 25% moms 120 kr
www.hattenforlag.se usn37

Tittut Ajja & Bajja, musik cd-album
Fantastiskt roligt, svängigt och härligt! Av låtskri-
varna My Blomqvist Olsberg och Joke Holgersson 
med finurliga och ordlekande texter av Elvira Ashby. 
Tolv låtar på ett helt nyskrivet musikalbum. Ett fint 
häfte med texter till alla låtarna ingår.  
1. Tittut Ajja & Bajja  2. Vänner för alltid  3. Skaka skaka rumpa  4. Det 
ordnar sig  5. Vi springer runt  6. Kom!  7. Krasch boom bang  8. Hoppa 
snurra dansa-sång  9. Det finns så många färger  10. Ut ut!  11. Livet är så 
gott  12. Ända till månen

Art. nr sn11 • 149 kr • Exkl. 25% moms 119,20 kr
www.hattenforlag.se usök: sn11
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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

Ny bok: Ajja & Bajja på förskolan
Nu får vi äntligen följa med våra bus-
frön Ajja, Bajja och Snutt till förskolan. 
Där är det samling, lek och mat, precis 
som det brukar, men lite bus också förstås. 

Och vad händer när 
pappa ska hämta tror ni? 

Som vanligt i Ajja & Bajjas värld är boken fullprop-
pad med ljudhärmande ord som är lätta för barnen 
att komma igång att säga, och för den som vill teck-
na finns det teckenillustrationer för alla viktiga ord 
längst bak i boken. Där hittar ni också en kort hand-
ledning i hur man kan stötta små barns språkutveck-
ling. Ajja&Bajja på förskolan art.nr sn45. 

120 kr • Exkl. 6% moms 113 kr
www.hattenforlag.se usök: sn45

Nyhet!

Framme i förskolan. Alla är ute. 

Hej säger kompisarna.

Hej hej!

inlaga_forskolan_Avenir.indd   8

2018-06-28   11:57

Framme i förskolan. Alla är ute. 

Hej säger kompisarna.
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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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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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Tamtaratzy

Till boken hör detta ”rim-yatzy”. Ett lättsamt, lock-
ande och roligt sätt att jobba med ord som rimmar. 
Slå tärningarna och samla rimmande ord - poäng 
för par, tvåpar, triss och fyrtal. Fyra rejäla tärningar 
(4 cm) i en fin ask med handledning. Spelet är tänkt 
som ett komplement till boken, men det fungerar 
också på egen hand. art.nr sn27-1. 25 % moms.

Art. nr sn27-1 • 148 kr • Exkl. 25% moms 118,40 kr
www.hattenforlag.se usök: sn27-1

Tungvrickare, bok

Tungvrickare är en samling ramsor som även passar 
äldre barn. De kan användas för att träna uttal eller 
lägga grunden för läsning och skrift, men vad syftet 
än är så har man kul åt de knasiga rimmen och roliga 
bilderna. 21x29 cm, 38 sidor. 

Art. nr sn28 • 149 kr • Exkl. 6% moms 141 kr
www.hattenforlag.se ubutiken usök: sn28

                                          Tungvrickarspelet

Ett lärorikt ”fylla-i-rim-kortspel” med 33 kortpar att 
matcha. Det ena kortet har en bild ur boken och på 
det andra kortet finns en mening med ett rim att fylla 
i. Kortspelet är tänkt som ett komplement till boken 
men det fungerar även fristående. Facit och handled-
ning med speltips medföljer.

Art. nr sn28-1 • 99 kr • Exkl. 25% moms 79 kr
www.hattenforlag.se usök: sn28-1

I serien Snicksnacksnoken presenterar vi 
också stolt två splitternya böcker som 
passar utmärkt för att träna uttal!

Ny bok: Kaos i kojan

Följ med ut i skogen och träffa filurerna Kokk och 
Tott. Kokk är större och starkare än Tott, och vill 
gärna bestämma. Tott är mindre och snabbare än 
Kokk och vill också bestämma. Och när en vill tit-
ta på TV och en vill kasta kottar ... vad gör man då? 
Kaos i kojan är en rolig berättelse om vänskap och att 
man kan vilja olika saker men ändå komma överens 
(kanske) - och samtidigt går boken att använda för att 
på ett lätt och roligt sätt träna på uttal av 
K- och T-ljudet. art.nr sn42

Ny bok: Landningen  
- eller hur jorden blev räddad

Rymdvarelserna Laak och Jaak landar på Lilla Luleå-
gatan 11, utsända för att rädda jorden. Följ med på 
ett lustigt äventyr med lasersökare, linor och ... en 
oväntad tvist! Som vanligt när det gäller Snicksnack-
snokens böcker går även denna att använda för att på 
ett lätt och roligt sätt träna uttal, och nu är det L- och 
J-eller N-ljudet som är i fokus. art.nr sn41

En kort handledning med tips på hur man kan göra för att 
hjälpa barnen hitta ljuden finns längst bak i böckerna. 

Bok per st • 120 kr  • Exkl. 6% moms 113 kr
www.hattenforlag.se usök: sn41, sn42

– Idag ska vi kasta kottar, säger Kokk.

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

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
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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”.
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Nyhet!

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 

räddadeller

art.nr. sn41

Landningen_omslag.indd   1 2018-06-18   10:47:49
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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!
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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

Sjung med, härma ljud och rörelser, teckna och 
njut av medryckande musik. SångHatten, HoppHatten 
och nu Allsång med Snårpan & Sanna som ny favorit. 

Sang
&Hopp

0

Musik, dans och tecken! Språkligt med-
ryckande och på många sätt det bästa 
vi producerar här på Hatten Förlag. 
Sjung med i Hattens egna favoriter och 
gamla uppfräschade barnklassiker. 

www.hattenforlag.se > butiken > Musik & Film

SångHatten dvd-film

En film med fokus på tecken, ljud och kommunika-
tion. Clownen (teckendocka) är programledare och 
har en egen teckenskola. I ”Sjung med Sanna” lär sig 
barnen barnsånger med tecken. Sånger varvas med 
ljud- och gissningslekar  där barnet uppmuntras att 
göra likadant och fylla i. Speltid ca. 1 timme. 

Art. nr 88 • 129 kr • Exkl. 25% moms 103,20 kr
www.hattenforlag.se usök: 88

HoppHatten dvd-film

En film med rörelseglädje i fokus. Barnen i filmen  
dansar, hoppar, rullar, snurrar och springer och  
barnet som tittar på filmen kommer inte att kunna sitta  
stilla! Härmaporna sjunger sånger och övar barnet  
på att härma. Kan du göra minerna sur filur, russin- 
nos och sockerläpp? Speltid 1 timme.

Art. nr 801 • pris 129 kr • Exkl. 25% moms 103,20 kr
www.hattenforlag.se usök: 801

Följande sånger 
finns med på 
cd-skivan: 
Hatten Hatten, Solskensvi-
sa, Vipp på rumpan affär, 
Tio små indianer, Imse vimse 
spindel, Först och sen-sången, 
Yxan byxan-sången, Blinka 
lilla stjärna, Tomten och 
Haren, Ja må du leva, Räkneramsa, Häng med! (springa-hoppa-snurra), Djungel-
vandring, Klappa händerna, Var är tummen?, Häng med! (Krypa, gå, åla), Först 
och sen-sången (kroppen), Bamsespindeln, Minispindeln, Rockspindeln, Häng med! 
(cykla, stå på ett ben, rulla), Klämlåt, Dansa Dansa. 

Följande låtar finns också med i karaokeversion: 
Imse vimse spindel, Blinka lilla stjärna, Tio små indianer, Ja må du leva, Tomten och 
Haren, Först och sen-sången, Klämlåt. 

Sång&HoppHatten musik-cd

Musiken från SångHatten OCH HoppHatten finns 
också på cd. Klassiska barnvisor och nyskrivna låtar 
att sjunga med i och att använda i vardagens språk- 
och rörelseträning. Härligt och medryckande!  Finns 
även på Spotify.

Art. nr 89 • 129 kr • Exkl. 25% moms 103,20 kr
www.hattenforlag.se usök: 89

russin nos

Kan du gra så här?

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

sockerlpp

Kan du gra så här?

art.40-GC.indd   12 2009-07-26   13:13:21

art.40-back.indd   1 2009-07-03   20:52:53

snurra

Kan du gra så här?

art.40-GC.indd   49 2009-07-26   13:14:36

springa

Kan du gra så här?

art.40-GC.indd   51 2009-07-26   13:14:37

russin nos

Kan du gra så här?

art.40-GC.indd   8

2009-07-26   13:13:19

Kan du göra och låta så här? 

Ett roligt och lärorikt kortspel! Stora härliga kort 
med bilder från filmerna SångHatten och HoppHat-
ten. Härma miner, ljud och rörelser. 54 kort bildar 
27 par, förpackade i ask. Kan du göra russinnos, kan 
du låta ”sss” och kan du rulla?! Dra kort ur högen 
och begär kort av varandra genom att göra det korten 
visar. Flest par vinner!

Art. nr 40 • 95kr • Exkl. 25% moms 76 kr
www.hattenforlag.se usök: 40

  PAKET

Art. nr 90-1 • 399 kr • Exkl. 25% moms 319,20 kr
Paketet består av art.nr 88, 89, 801 och 40.

www.hattenforlag.se usök: 90-1

Sång&HoppHatten

Köp båda dvd-filmerna, musik-cd:n och  
kortspelet ”Kan du göra och låta så här?” i ett  
prisvärt paket.  

Allsång med Snårpan & Sanna

En härligt svängig och rolig musik-dvd med Snårpan 
och Sanna. Tydligt, enkelt, medryckande och med 
tecken till de allra flesta sångerna. Själva dvd-fodra-
let är en jättefin bok med alla texterna till sångerna 
och många bilder. Fodralet innehåller tre skivor: 
dvd-film, musik-cd och sjung-med-cd. På dvd-fil-
men finns det också en avdelning som heter ”Sjung 
själv” - ungefär som karaoke alltså. 
Innehåll musik-cd och sjung med-cd:
Den olydiga ballongens egen visa, Trafikmedley à la 
Snårpan, Var nöjd med allt som livet ger, Gå i solen, 
Min hatt, I natt jag drömde, Vad det är bra, Tänk 
om jag hade en liten apa, Hallå hallå, Vattenvisan,  
Här dansar herr Gurka, Ge mig mera köttbullar,  
Jag är en liten mört, Törnrosa.
Bonuslåtar (bara på musik-cd:arna): Vem kan segla 
förutan vind, Blommig falukorv, Myggan Hubert.
På dvd-filmen får vi också följa med Snårpan när 
hon går och handlar samt se tre musikvideor med 
Snårpan, Lille B och Mamma Ellen.

Art. nr 803 • 295 kr • Exkl. 25% moms 236 kr 
(Version för skolor och Bibliotek art.nr 803BS exkl. 25% moms 396 kr)

www.hattenforlag.se ubutiken usök: 803

Olle&Mia är med i en serie enkla vardags-
berättelser med teckenillustrationer som stöd för be-

greppsinlärning och läsning. Bra högläsning för 
små barn och bra lästräning för mellanstora barn.

  PAKET

Olle
&Mia

Häng med in i Olle&Mias värld! 
Med Olle&Mias böcker, klippdockor, 
spel och ordkort är det enkelt att göra 
språkträningen till något roligt för både 
äldre och yngre barn! 

Berättelserna är vardagsnära och med-
ryckande. Teckenillustrationerna vid 
texten gör dem perfekta för alla som 
vill utveckla sitt tecknande och bygga 
ordförråd. Att språket är enkelt medan 
illustrationerna är roliga och lite tuffa 
gör att de också passar utmärkt för äldre 
barn som vill träna på att läsa själva!

www.hattenforlag.se > butiken > Olle & Mia

Olle&Mia Låtar, musik-cd

Äntligen! En musik-cd med Olle och Mias alldeles 
egna låtar. Medryckande, enkelt, roligt och lärorikt. 
Sångerna lär barnen veckodagarna, månaderna, 
kroppsdelar, att rimma, att ljuda ord, hur man gör 
när man går över gatan, pratar om känslor och myck-
et mycket mer. Mias mamma My sjunger och berättar 
tillsammans med Olle och Mia. 

Art. nr 129 • 129 kr • Exkl. 25% moms 103,30 kr

www.hattenforlag.se usök: 129

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

Exempel ur Paket 1

Exempel ur Paket 2

Olle&Mia klippdockor

Två paket med stora figurer och föremål från Olle 
och Mias värld att leka med och prata om. Levereras 
på tjocka A4-ark som lamineras och klipps till. 

Art. nr 59-1, 59-2 • 149 kr / paket • Exkl. 25% moms 119,20 kr
www.hattenforlag.se usök: 59-1, 59-2

Olle&Mia känslomemo

Stora härliga memorykort med Olle och Mias olika 
känslouttryck: trött, rädd, ledsen, sur, arg, busig, 
glad och förvånad. 3 x 8 kort (Olle, Mia, text/tecken). 

Art. nr 910 • 99 kr • Exkl. 25% moms 79 kr
www.hattenforlag.se usök: 910

Små Rim&Ramsor 

Med rim och ramsor går tecken- och språkinlärning-
en som en dans! Små Rim&Ramsor innehåller enkla 
och korta traditionella ramsor. Varje ramsa är lust-
fyllt illustrerad av Johan Reich med olika figurer ur 
Olle&Mias värld. Texterna förtydligas med tecken- 
illustrationer. 17x18 cm, ringbunden, 48 sidor.

Art nr. 116 • 199 kr • Exkl. 6% moms 188 kr
www.hattenforlag.se usök: 116

Stora Rim&Ramsor 

Innehåller många traditionella rim och ramsor 
samt några nya. Ramsorna är lite längre än de i Små 
Rim&Ramsor, och fungerar både för mindre och 
större barn och ungdomar som lockas av rimlekar. 
Boken är humoristiskt illustrerad och texterna är 
kompletterade med teckenillustrationer. 21x23 cm, 
ringbunden, 64 sidor. 

Art nr. 115 • 259 kr • Exkl. 6% moms 244 kr

www.hattenforlag.se usök: 115

Olle&Mia Kulisslek

En bok i tjock härlig kartong där varje uppslag blir 
en kuliss för teaterlek och rollspel. Figurer ingår. 
Bilderna och karaktärerna är hämtade ur de sju nya 
böckerna om Olle och Mia och miljöerna är: gatan 
där de bor, staden, Olles kök, förrådet, Mias rum, 
lekparken och stranden. 23x23 cm, 16 sidor. 

Bok + figurer. Art. nr 128 • 85 kr • Exkl. 6% moms 80,20 kr
www.hattenforlag.se usök: 128

Olle&Mia, sju olika böcker

Rolig vardag i böckerna om Olle och Mia.  
Självklart med tecken! Sju vardagshistorier med 
glimten i ögat. Varje bok börjar och slutar med en  
”affisch” med massor av innehåll att prata om och 
teckna till. Texten är kortfattad och tydlig. och 
kompletterad med teckenillustrationer. Böckerna  
är utmärkta för barn som jobbar med sitt ordförråd  
via tal eller tecken. De fungerar också bra för barn 
som börjar läsa själva. De sju böckerna om Olle och 
Mia är: ”Bråttom Bråttom” art.nr 121, ”I lekparken” 
art.nr 122, ”Leka inne” art.nr 123, ”Nu kommer jag” 
art.nr 124, ”Cykeloturen” art.nr 125, ”Pannkake- 
skolan” art.nr126, ”Hurra för mig!” art.nr 127. 16x16 
cm, traditionellt bundna, 32 el. 36 sidor.

Bok per st • 120 kr • Exkl. 6% moms 113,20 kr
www.hattenforlag.se usök: 

121, 122, 123, 124, 125, 126, 127
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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
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Hittad. Det är Olle.

Bok 3 - Kurragömma.indd   17

2013-05-28   09:04:34

Olle&Mia bokpaket

Vid beställning av alla de sju nya böckerna sam- 
tidigt får du finfin paketrabatt samt  boken ”Olle 
&Mia Kulisslek” som extra bonus. 

Art. nr 120 • 595 kr • Exkl. 6% moms 561,30 kr
Paketet består av art.nr 121, 122, 123, 124, 125,  

126, 127 och 128.

www.hattenforlag.se usök: 120

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
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Bråttom bråttom!
Iréne Johansson / Anneli Tisell / Johan Reich 

Hatten Förlag

Tips! Snårpan böcker och musik

Du vet väl att det finns 
fantastiskt fina illustrerade 
böcker med Snårpan?! Det 
finns också två cd-skivor. 
Beställ dem från oss.
www.hattenforlag.se 
uButiken 
uSnårpan
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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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Böcker för ungdomar

Prisbelönt pedagogik! Nyttigt, inspire-
rande och lärorikt för ungdomar. Fyra 
böcker i stort format (21x29 cm) som 
handlar om ungdomar och deras aktiviteter. Tex-
ten är lättläst och har stöd av teckenillustrationer.  
Jag vill gå på lina art.nr 7092. Jag vill springa art.nr 
7093. Jag vill dansa art.nr 7094. Jag vill spela fotboll 
art.nr 7095. Böckerna ingår i det prisvärda paketet  
här till höger.

Bok per st • 120 kr • Exkl. 6% moms 113,20 kr
www.hattenforlag.se uButiken uEbba & Skills

Inte vara rädd,

inte vara rädd

Snart är

det min tur

Underbara enkla fotoberättelser skrivna om och 
för ungdomar. Med fokus på fritidsaktiviteter. Vilka 

skills har du? Med teckenillustrationer som stöd  
för begreppsinlärning och egen läsning.

Skills - vår serie för ungdomar! I fyra 
lättlästa böcker och korta filmer träffar 
vi åtta ungdomar som roar sig med olika 
fritidsaktiviteter.

Böckerna är skrivna av Annika Rehn med 
fotografier av Göran Billeson, och texten 
är kompletterad med teckenillustra-
tioner på varje uppslag.  

www.hattenforlag.se > Butiken >Ebba & Skills

Film och kortspel

Film, kortspel och handledning förpackade tillsam-
mans i en fin och hållbar ask. Dvd-skivan innehåller 
fyra kortfilmer med tydligt tal och stöd av tecken. 
Kortspelen (berättarkort och samtalskort) knyter an 
till handlingen i böckerna/filmerna och inspirerar 
ungdomar till att läsa och berätta. Korten har text/
bild på ena sidan och teckenillustrationer på andra. 

Production number: 
Colours:   
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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? 

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...

Art nr. 7096 • 279 kr • Exkl. 25% moms 223 kr
www.hattenforlag.se usök: 7096

Utvald av  
IBBY 2013

  

Skillspaketet
Alla de fyra böckerna i serien  
tillsammans med dvd-filmen och två kortspel  
i ett prisvärt paket.

PAKET

Art nr. 7097 • 599 kr • Exkl. 6% moms 565 kr 
Paketet består av art.nr 7092, 7093, 7094, 7095  

och 7096.

www.hattenforlag.se usök: 7097

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!
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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

Jag vill

dansa!
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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

Hatten Förlag

Jag vill

spela

fotboll!
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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

Hatten Förlag

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...

Ebba är tjejen som finns i fyra extra tydliga 
fotoberättelser. Tjocka blad, enkla att bläddra i och 

med teckenillustrationer som stöd för begrepps- 
inlärning och läsning om man vill.

tårta

t å
r

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

Böckerna om Ebba

Fyra fina böcker med tydliga och rena bilder samt 
teckenillustrationer till texterna. Böckerna är spiral-
bundna med kraftiga pärmar och har vardera sexton 
plastade sidor med flikar för att göra det lättare att 
bläddra själv. Format 165 x 225 mm. 

Ebba dansar art.nr 7085, Ebba fyller år art.nr 7087
Ebbas kläder art.nr 7086, Ebbas hund art.nr 7088

Bok per st • 120 kr • Exkl. 6% moms 113,20 kr
www.hattenforlag.se ubutiken uEbba 

EbbaMemo

Ett memoryspel som består av 56 kort som bildar 28 
par förpackade i en fin låda. På det ena kortet i paret  
visas ett foto ur böckerna om Ebba och på det andra  
kortet visas text och teckenillustration. För att kun-
na öka svårighetsgraden medföljer klippark med 
bokstäver och tecken för att också kunna skriva och 
ljuda orden. 

Art nr. 7089 • 159 kr • Exkl. 25% moms 127,20 kr
www.hattenforlag.se usök: 7089

Ebba är en glad tjej som tycker om att 
dansa och gå på kalas! 

Vi får träffa henne i fyra böcker som  
passar både små och lite större barn. 
Annika Rehn har skrivit och Göran Bille-
son har fotograferat de fina, enkla och 
konkreta vardagshistorierna som också 
kompletterats med tecken.

www.hattenforlag.se > butiken > Ebba

Ebba dansar
Annika Rehn och Göran Billeson

  

Ebba böcker och memo

Alla fyra böckerna om Ebba tillsammans med 
Ebbas Memospel med tecken.

PAKET

Annika Rehn och Göran Billeson

Ebba fyller år

Ebbas hund
Annika Rehn och Göran Billeson

Ebbas kläder
Annika Rehn och Göran Billeson

Art nr. 7090 • 495 kr • Exkl. 6% moms 467 kr 
Paketet består av art.nr 7085, 7086, 7087, 7088 och 7089.

www.hattenforlag.se usök: 7090

Pino är en stor favorit för många små barn. 
Enkla tydliga berättelser som framförallt

ger det lilla barnet ett ökat ordförråd.

Pino är både en rolig och pedagogisk 
bekantskap. Böckerna om Pino är tydliga 
i form och färg och berättar enkelt om 
händelser som små barn kan känna igen 
sig i. Som vuxen kan man prata med bar-
net om vad som händer på bilderna och 
koppla det till den egna vardagen och 
på så vis bygga på både ordförråd och 
språkförståelse! 

Till flera av Pinos böcker finns det också 
teckenremsor att klistra på uppslagen, 
för den som vill passa på att utveckla sitt 
tecknande. Dessa teckenremsor hittar du 
bara hos oss på Hatten!

www.hattenforlag.se > butiken > Pino

www.hattenforlag.se uButiken uPino

Du vet väl att vi har en 
avdelning i webbutiken 
där vi har samlat olika 
produkter som är bra för 
motoriken!  
Där finns pussel, pyssel 
och roligt knåp.
www.hattenforlag.se 
uButiken uMotorik 

Motorisk lek
Tips! 

idagboken är en tydlig kalender/dagbok som ger stöd  
att själv ha koll på sin dag och vecka. Lilla idagboken  
har en dag per uppslag och Stora idagboken är även 

kompletterad med en smidig veckoöversikt.

idagboken är en kalender och kontakt-
bok i ett med främsta syfte att skapa 
tydlig struktur över dagen och vara ett 
verktyg för det egna berättandet. Med 
sin enkla formgivning och tydliga layout 
ger den värdefullt stöd och lockar till 
egna initiativ.    

www.hattenforlag.se > butiken >idagboken

Den vänstra 
sidan i uppsla-
get används för 
att planera för 
dagen genom 
att exempelvis klistra in symbolbil-
der för dagens olika moment och till 
exempel den högra sidan är en fri plats att reflektera 
över dagen, t.ex rita, skriva eller klistra bilder.

Stora idagboken 

20 x 27 cm, ringbunden. 
Prova-på-paket* (13 veckor) art.nr 140
Halvårspaket (26 veckor, två böcker) art.nr 141
Helårspaket (52 veckor, fyra böcker) art.nr 143.

Art. nr 140* • 260 kr • Exkl. 6% moms 246 kr
Art.nr 141 • 370 kr • Exkl. 6% moms 349 kr

Art.nr 143 • 680 kr • 6% moms 642 kr

*OBS!  I prova-på-paketen ingår  datumetiketter. Till halv- och helårspaketen 
beställs datumetiketterna separat!

Datumetiketter 

Halvår art.nr 109-6. Helår art.nr 109-12.  
OBS! Glöm inte att ange startdatum.

Skriv själv eller klistra 
foton eller ordbilder.

I dagens uppslag är det elevens plats 
att ha kontroll över dagen. I de 
dolda kontaktsidorna finns plats 
för pedagoger och föräldrar att ha 
kontakt.

Med idagboken är det lättare för omgivningen att bli 
åhörare och användaren ges bättre chans att själv sty-
ra samtalet utan att andra ”tar över”. 

idagboken ger god träning i att  
berätta, stärker självkänslan och  
ger en trygg och tydlig struktur för  
vardagen. Dessutom kan barnet  
själv ha kontroll över den.

Arbetet med idagboken görs så självständigt som 
möjligt. Pedagoger och föräldrar skriver endast korta 
anteckningar vid behov.
Till kalenderbladen finns datumetiketter som klist-
ras in varje dag för att skapa fokus på vilken dag och 
månad det är. Idagboken innehåller även sidor att an-
vända som kontaktbok. 

Tanke: Det kanske känns naturligt att välja digitala 
alternativ i smartphone, dator eller platta? Vi säger ja, 
OM det är så att den som ska använda kalendern som 
SITT EGET verktyg för att kunna minnas och be-
rätta. För många är det dock mycket mer konkret och 
lättare att ha kontroll över en bok än en virtuell plats.

Tips: Skriv och läs inte i kontaktsidorna när barnet 
är med. När ni sitter tillsammans läggs allt fokus på 
barnets egna uppslag.
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Språkträning enligt Karlstadmodellen ger möj-
lighet till en förbättrad språkutveckling. Strukturerade 
övningar och lustfylld träning leder till ökat ordförråd, 

bättre språkbruk och ökad självständighet. 

www.hattenforlag.se > butiken > Karlstadmodellen

De tidiga böckerna av Iréne Johansson finns 
nu äntligen tillgängliga igen - som e-böcker.

E-böckerna finns att köpa från oss och hos andra 
webbutiker som säljer e-böcker. Hör gärna av dig till 
oss på info@hattenforlag.se om du har frågor.

www.hattenforlag.se uButiken  
uKarlstadmodellen uFakta

Utbyggd grammatik

Utbyggd grammatik är den fjärde boken i Iréne Jo-
hanssons serie om språkträning enligt Karlstadmo-
dellen. Boken består av tre delar som tillsammans 
bildar ett inspirerande språkträningsmaterial. Teori-
boken ger dig nyttig och intressant kunskap, arbets-
boken leder dig på ett strukturerat och lättöverskåd-
ligt sätt genom olika språkträningsövningar och på 
den medföljande cd:n finns allt material du behöver 
till de olika övningarna.
Utbyggd grammatik riktar sig i första hand till perso-
ner som i sitt spontana språkbruk uttrycker sig i enk-
la satser om tre-fyra ord. Boken lyfter på ett lekfullt 
sätt fram enkelheten i hur strukturerad språkträning 
praktiskt kan genomföras. Det är bara att börja.

Art. nr 112 • 430 kr • Exkl. 6% moms 406 kr
www.hattenforlag.se usök: 112

Tal & språkträning i Babblarnas värld

Äntligen är den här! Boken som ger handledning till 
förbjupad talträning baserad på Karlstadmodellen 
med Babblarnas olika material. 

I Babblarnas värld finns inga bör eller måsten. Här 
finns lek, fantasi och lagom stora utmaningar. Boken 
Tal & språkträning i Babblarnas värld fungerar både 
som handledning och inspiration. Du väljer själv om 
du vill jobba strukturerat och systematiskt eller om 
du vill använda enstaka material i språkstimulerande 
syfte. Boken är lättöverskådlig och full av fina foto-
grafier. Den innehåller både praktiska övningar och 
en teoridel. Ringbunden, 86 sidor.

Art. nr 113 • 279 kr • Exkl. 6% moms 263,20 kr
www.hattenforlag.se usök: 113

Clownen dricker saft.

apa

clown

björn

åka

banan

banan

bil

cykel

Björnen åker cykel.

 Iréne Johansson

Åka-

boken

Temaböcker

Iréne Johanssons Temaböcker består av totalt åtta 
böcker. I materialet ingår också satsplattor, ordkort 
och lösa omslag till så kallade Agentböcker. På ett 
lekfullt sätt lär materialet ut den grammatiska grun-
den för att bilda satser. 

Böckerna är i A5-format och hålade för att passa 
clickman-spiraler (medföljer). De tillhörande ord-
korten passar även till materialet SpråkPussel, se si-
dan 21. 6% moms

Böckerna finns i följande utförande: 

med text/teckenillustrationer (”TAKK”)

Böcker med tvåordsfraser: Springaboken,  
Hoppaboken, Krypaboken och Ritaboken. 
Böcker med treordsfraser: Åkaboken, Liggabo-
ken, Ätaboken och Drickaboken. (Böckerna säljs ej 
styckvis)

Levereras i kartongask som innehåller bladen till 8 böcker, spiraler samt 
ordkort och satsplattor, omslag.

Temaböcker Art. nr 8801 • 995 kr • Exkl. 25% moms 796 kr 

www.hattenforlag.se    
ukarlstadmodellen utemaböcker

Ordkorten i materialet ” Temaböcker” 
kan användas som de är, eller tillsam-
mans med SpråkPusselbitar.

  PAKET

Fonempaketet

Ett fullmatat paket som ökar medvetenhet 
om ljud och begrepp. Innehåller fonemkorten, 
stavelsekorten och ordlottot. 

Art. nr 422 • 395 kr • Exkl. 25% moms 316 kr
Paketet består av art.nr 404, 405, 416

www.hattenforlag.se usök: 422

Med SpråkPussel är det lätt att språkträna enligt Karlstadmodellen. Läs 
mer på sidan 21 här i HattenBladet eller på www.hattenforlag.se i avdelning-
enen ”Inspiration”.

kasta

Tecken och talträning i kombination - läs mer på www.hattenforlaget.se/stegetfore

Vokal- och Stavelsegubbar

Ett efterlängtat material i serien ”Talträning”. Leve-
reras i mapp med ark med figurer och kort att själv 
klippa till. Nio vokalljud (vokalgubbar) och 16 kon-
sonantljud (stavelsegubbar) att leka, spela och trä-
na med. Handledning ingår. Materialet finns också 
beskrivet i boken Tal- & språkträning i Babblarnas 
värld.

Art. nr 401 • 195 kr • Exkl. 25% moms 156 kr
www.hattenforlag.se usök: 401

Tips! Två dvd-filmer 

om Karlstadmodellen

Hatten rekommenderar: En informerande och in-
spirerande introduktion till hur Karlstadmodellen 
fungerar, med många goda och konkreta exempel på 
hur språkträning kan genomföras. Beställ dem från 
oss eller på www.sprakbussen.se 

www.hattenforlag.se uButiken  
uKarlstadmodellen uFakta

Tal- och språkträning  
enligt Karlstadmodellen
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art.nr: 416

Talträningspaketet

Iréne Johanssons material Talträning består av 
elva olika arbetsmaterial. Syftet är att leka, 
fantisera och ha kul samtidigt som tal, uttal, 
munmotorik, tungmotorik och lyssnande 
tränas. Vill du läsa mer om de olika materialen i 
paketet? Sök på respektive artikelnummer i 
webbutiken. Självklart kan man beställa 
enstaka material. Missa inte boken Tal & Språk-
träning i Babblarnas värld som ger 
mycket inspiration till hur man 
arbetar med materialen. 

Art. nr 400 • 1595 kr • Exkl. 25% moms 1276 kr
www.hattenforlag.se usök: 400

art.nr: 411

art.nr: 413

art.nr: 404

art.nr: 405

art.nr: 419

art.nr: 407

art.nr: 412

art.nr: 
401

PAKET FÖR TALTRÄNING Sätt ordkort i pusselramar och se hur språket 
byggs ihop av olika ord. Nio färger visar ordklasserna 
och lärs in omedvetet. Språkbyggande baserat på Karl-

stadmodellen. Konkret och lustfyllt.

Med SpråkPussel leker du med ordbilder 
och bygger språk. Pusslandet gör språk-
träningen rolig, lockande och mycket 
konkret. SpråkPussel består av stora 
härliga pusselbitar i plast som fungerar 
som ramar för ord eller bilder.  

www.hattenforlag.se > butiken > Karlstadmodellen  
> SpråkPussel

SSprakprak
pussepusse

Så här används Språkpussel: Förbered lagom 
många pussel-bitar och välj ut de ordkort som passar 
för övningen ni ska göra. Använd era egna material 
och tillverka egna ordkort eller tryckta och färdiga i 
olika ordkortspaket från oss på Hatten Förlag. De 
svarta start- och stoppbitarna används för att marke-
ra att frasen börjar och att den slutar. Pusselbitarna 
är rejäla (ca. 10 x 10 cm) och tillverkade i hållbar plast 
i nio olika färger som motsvarar olika ordklasser. 
Färgerna på pusselbitarna följer Iréne Johansson och 
Karlstadmodellens pedagogik, men finns också neu-
tralt grå för den som önskar. Upptill i varje pusselbit 
finns en öppning där du enkelt skjuter i ord- och 
bildkort. 

Skriv ut egna ordkort och satsplattor till Språkpussel!
Vi har lagt mallar på vår hemsida i inspirationsavdelningen - så att du enkelt ska kunna skapa de ordkort och 
satsmallar ni behöver till ert SpråkPussel. Så här klickar du dig fram på hemsidan för att hitta mallarna:  
www.hattenforlag.se uinspiration uOm Hattens produkter uSpråkPussel uUtskriftsmallar

kortjag

vill göra

egna

Tips Tips för hur du använder Språk-
för hur du använder Språk-Pussel finns i inspirationsavdel-

Pussel finns i inspirationsavdel-ningen på ningen på 
www.hattenforlag.se
www.hattenforlag.se

SSprakprakpussepusse

BAS1 klippdockor, ordkort, pusselbitar

Pusselbitar Bas 1 (34 + 6 start/stopp) med klippark 
med många olika figurer och saker ur Olle & Mias 
värld (4 figurer, 2x8 känslouttryck, 22 föremål) och 
52 ordkort i tre ordklasser.

Art nr. 63-P • 495 kr • Exkl. 25% moms 396 kr
www.hattenforlag.se usök:63-P

BAS2 klippdockor, ordkort, pusselbitar

Pusselbitar Bas 2 (52 + 6 start/stopp-bitar) med 
klippark med många olika figurer och saker ur Olle 
& Mias värld (7 figurer, 19 föremål) och 84 ordkort i 
nio olika ordklasser. 

Art nr. 64-P • 695 kr • Exkl. 25% moms 556 kr
www.hattenforlag.se usök:64-P

  

Totalpaketet: BAS1 och BAS2

För dig som vill ha ALLT! Totalpaketet  
innehåller Pusselbitar Bas 1+2, Ordkort Bas 
1+2 och Olle&Mia Klippdockor 1+2.  
art.nr 67-P. (25% moms).

PAKET

Art. nr 67-P • 999 kr • Exkl. 25% moms 799 kr

Paketet består av art.nr 581, 582, 59-1, 59-2, 63 och 64.
www.hattenforlag.se usök: 67-P



2322

FickHatten

Ett fullmatat teckenlexikon i litet format med tecken- 
illustrationer som visar mer än tusen av våra mest an-
vända vardagsord. Boken får plats i fickan så att du 
som vill lära dig teckna snabbt kan slå upp de tecken 
du behöver. Format: 10,5 x 17 cm, 152 sidor. Skyddad 
ringbindning för enklare bläddring. 

Art. nr 86 • 149 kr • Exkl. 6% moms 141 kr

www.hattenforlag.se usök: 86

Album - Mina ord om... 

Gör dina alldeles egna bilderböcker! Klistra bilder, 
skriv och rita. Albumen säljs i paket med tre album 
med vardera 36 sidor, A5-format, ringbundna. 

Art. nr 925 • 159 kr • Exkl. 6% moms 150 kr
www.hattenforlag.se usök: 925

Ordbilder

120 kort med ord i olika ordklasser. Framsida med 
text och baksida med teckenillustration. Ordbilden 
förstärks av att texten inramats så att staplar som 
sticker upp och ner syns tydligare - det gör det lätt-
are att lära sig att känna igen ordbilden. Ordkorten 
passar också i SpråkPusselbitarna. Se sidan 21.

Art. nr 928 • 159 kr • Exkl. 25% moms 127 kr
www.hattenforlag.se ubutiken usök: 928

Maja

Gurra

Teckendockor

En teckendocka från Living Puppets är en rolig, 
inspirerande och härlig kompis! Du stoppar helt 
enkelt dina händer i dockans och vips så får dockan  
liv. Även munnen/tungan kan manövreras med en 
hand om man vill. 65 cm hög, tvättbar (30 grader 
handtvätt). Dockan har hög kvalitet och är mycket 
hållbar. Kläder och skor är delvis eller helt avtag- 
bara. Pris från 895:- (inkl. moms 25%)

 www.hattenforlag.se ubutiken  
utecken  uteckendockor

  

FAKTA OCH INSPIRATION:

Lilla boken om tecken
En riktigt bra och inspirerande bok om tecken! Lilla 
boken om tecken är boken med det stora innehållet 
för dig som vill veta mer om hur och varför man an-
vänder tecken. 
Boken innehåller reportage, fakta, idéer och tips för 
att komma igång och för att fortsätta med tecken. 
Den ger också många uppslag för diskussioner samt 
tankar och inspiration för att skapa en tecknande 
miljö. 74 sidor, inbunden med mjuk pärm. 

Art nr. 11 • 219 kr • Exkl. 6% moms 207 kr

www.hattenforlag.se ubutiken usök: 11

PAKET

Tecken-kom-i-gång-paketet

Ett prisvärt paket som innehåller Lilla boken 
om tecken, FickHatten och ett års abonnemang 
på Hatten Online - så har du också tecknen med 
dig i mobilen, plattan och på din dator. 

Art. nr 11-86 • 550 kr • Exkl. 25% moms 440 kr

Paketet består av art.nr 11, 86 och hoP365.
www.hattenforlag.se usök: 11-86
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anka apa björn

ekorre elefant fisk

fjäril fluga fågel

får geting giraff
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Teckenkort

Nästan 400(!) ord i tretton kategorier samlade i en 
låda. Teckenkorten har bild och text på ena sidan och 
teckenillustrationen på andra. Korten är tryckta på 
tjockt papper. Går att använda som de är eller lami-
neras för ökad hållbarhet. Kortens storlek: 60 x 60 
mm. Tips! Som extra tillbehör finns också lottobrick-
or (art.nr 249) som ökar möjligheterna att ”spela” och 
leka med teckenkorten.

Art. nr 248 • 449 kr • Exkl.  25% moms 359 kr

www.hattenforlag.se usök: 248, 249, 248-p

Teckenljuda fram olika ord. I kortleken finns 
nio par med rimmande ord att para ihop. 
Med bokstavskorten bygger ni egna ord. 
Lägg korten i en hög och dra kort och samla 
bokstäver att teckenljuda med. Vad blir s-k-o?

Tecken ABC

Stora spelkort med alfabetets alla bokstäver/tecken. 
Använd korten för att spela och leka med att ljuda 
fram olika ord. 29 bokstäver och 18 kort med tecken- 
ljudade ord som bildar par genom att de rimmar.

Art. nr 31 • 79 kr • Exkl. 25% moms 63,20 kr

www.hattenforlag.se usök: 31

Med tecken som stöd till talet 
(TAKK) ökar barnets förmåga att förstå  

och att själv uttrycka sig tidigare. 

TECKEN!
Ända sedan Hatten Förlag startade sin 
produktion för sexton år sedan har tecken 
stått i centrum. Tecken finns i en eller 
annan form i nästan alla våra material 
eftersom det är ett så bra sätt att stimulera 
barns språkutveckling.

I förskolor där man använder tecken i barn-
grupperna ser man tydligt hur det ökar alla 
barns förmåga till koncentration och att 

delta i aktiviteter. Hattens tips: Prova! 

www.hattenforlag.se > butiken > Tecken
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TeckenHatten  
har blivit...  
HattenOnline
Med HattenOnline får du tillgång till Bilderboken, 
Lektioner ur TeckenHatten och mycket annat via en 
webbtjänst som är enkel att använda och som gör det 
lätt att lägga till eget innehåll. 

- Säkert har du som är van avändare av Tecken- 
Hatten många gånger önskat att kunna lägga till ord 
som ni behöver i vardagen – nu kommer det att vara 
busenkelt. Du kommer att kunna lägga till egna ord, 
fota en bild och filma tecknet med din egen mobil.

Det finns också en ”Bio” i HattenOnline med 
många olika filmer med tecken – allt för att göra en 
riktigt rolig och inspirerande plats för både barn och 
vuxna att lära sig tecken och utveckla sitt språk.

Köpinformation:

Välkommen till www.hattenonline.com eller www.
hattenforlag.se för mer info och för att teckna ett 
abonnemang. I abonnemanget ingår full tillgång till 
alla ord, bilder och teckenfilmer från TeckenHatten. 
Nu i högre upplösning och med uppdaterade tecken 
som stämmer överens med de ritade tecknen från 
Specialpedagogiska skolmyndigheten.

Teknisk info: Hatten Online fungerar att använda på 
datorn (mac-pc), i smartphones (iPhone-Android) 
och plattor (iPad-Android).

www.hattenforlag.se usök: hoP365

Starta ditt  
abonnemang  

på www.hatten- 
forlag.se

Möjligheter med tecken för  
ungdomar och vuxna
Det här är en bok som inspirerar, engagerar och be-
rättar om fördelarna med tecken. Vardagsnära repor-
tage varvas med fakta och kloka ord från personer 
som dagligen använder tecken i sin kommunikation. 
Det är aldrig för sent att börja med tecken! 

Bokens författare Maria Krafft Helgesson är musik-
terapeut och handledare i AKK och har många års 
erfarenhet av arbete med kommunikation och teck-
en tillsammans med ungdomar och vuxna. 

Art nr. 12 • 219 kr • Exkl. 6% moms 207 kr

www.hattenforlag.se ubutiken usök: 12

M
ö

jligh
e

te
r m

e
d

 t
e

c
k

e
n

 fö
r u

n
gd

o
m

ar o
ch

 vu
x

n
a 

H
a

tte
n

 F
ö

r
la

g

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

FAKTA OCH INSPIRATION:

Fonemkort
sidan 21

Temaböcker
sidan 20

Skills
sidan 19

SE FLERA AV VÅRA TITLAR  
SOM HAR TECKEN!

Ajja&Bajja
sidan 14

SångHatten
sidan 16

Tips! Prisbelönta böcker och film 
för ungdomar med tecken sidan 19.

44
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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
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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

Böcker 
för barn:
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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.

Babblarna
sidan 10 Ebba sidan 18

Pino
sidan 18

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

Olle&Mia
sidan 17

Böcker för 
ungdomar:
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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

Hatten Förlag

Jag vill

springa!

Musik och film:

Allsång
sidan 16

Språkträning  
& material:

Ordlotto
sidan 21
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Ebba dansar
Annika Rehn och Göran Billeson
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    Heja Babblarna!


