Garhamn, Anna-Karin: Ruu ja vauva (Otava 2019)
Ruu saa pikkusisaruksen. Kun vauva vihdoin syntyy, se on
melkein yhtä hauska kuin Ruu ajatteli. Mutta vauva ei osaa
leikkiä! Ruu-sarjassa opetellaan myös ajamaan pyörää,
matkustetaan lentokoneella ja käydään parturissa.

Erikkson, Eva & Moroni, Lisa: Julia syö kaiken
(Mäkelä 2017)
Julia haluaa maistaa kaikkea: muovailuvahaa,
muurahaisia... Kun mummu saa oikean ruoan valmiiksi,
Julian masu onkin jo aivan täynnä. Muita Julia-sarjan
kirjoja Julia on väsynyt, Julia istuu, Julia hakee
sukkiaan ja Julia auttaa.

Haughton, Chris: Ihan hukassa (Lasten Keskus 2014)

Pieni pöllönpoikanen muksahtaa pesästä alas, ja on ihan
hukassa. Oravaystävänsä avustuksella se lähtee etsimään
kadonnutta äitiään... Erilaisten vinkkien avulla tuttu syli
lopulta löytyy.

Jäntti, Riikka: Pikku hiiri, tuuliviiri (Tammi 2015)

Lämmin ja humoristinen kuvakirja pikku kaupunkilaishiiren
touhuista kotona ja tarhassa. Hiirulla on uhmaikä eikä
kaikki aina suju niin kuin äitihiiri toivoisi.
Pikku hiiri –sarjassa on ilmestynyt jo yhteensä viisi kivaa
kirjaa pienen hiiren ja äidin arkisista puuhista!

Kontinen, Satu: Mo-ko-ma-ki! Mikä tunne?
(Myllylahti 2015)
Apina punastuu, ja se on ihan ookoo. Mutta miten monta
punastuvaa apinaa kirjasta oikein löytyy? Entä kikattavaa
kettua? Ja mitä kaikkea muuta tunteisiin vetoavaa sivuilta
paljastuukaan? Entä miltä sinusta tuntuu juuri nyt?

Klassen, Jon: Haluan hattuni takaisin (WSOY 2013)
Karhun punainen hattu on hävinnyt. Se on saatava
takaisin! Karhu kuulustelee läpi metsän kaikki eläimet
ilman sanottavia tuloksia, kunnes lopulta tajuaa
nähneensä hattunsa jossain. Missä se oli?

Lindman, Mervi: Peppe on ihana (Mäkelä 2019)

Uudessa Peppe-kuvakirjassa ihmetellään montaa asiaa:
Peppen kahta silmää, juoksuun ehtiviä jalkoja, ja suuta,
jonka ei todellakaan pitäisi syödä kirjaa! Muita kivoja
Pepestä kertovia kirjoja: Peppe pussaa, peppe potalla ja
Peppe pillastuu.

Nilsson Thore, Maria: Kolmikko päiväunilla
(Mäkelä 2019)
Päiväkoti Herneessä on lepohetki. Valle nukahtaa helposti,
mutta Essiä ei nukuta yhtään. Kunpa Essi vain malttaisi olla
herättämättä Iidaa, joka on juuri nukahtanut... Kolmikon
muita touhuja voi seurata myös muissa sarjan kirjoissa!

Linda: Alli siivoaa (Minerva 2019)
Alli on pieni iloinen ja utelias tyttö. Tässä kirjassa Alli
auttaa äitiä siivouksessa, ja pieniä kommelluksiahan siitä
seuraa. Alli-kirjojen lauseet ovat yksinkertaisia ja
tapahtumat, tunteet ja esineet pienille lapsille helposti
tunnistettavia.

Arjen askareita ja
tunnekiemuroita

Pelliccioni, Sanna: Onni-poika tykkää pelata
(Minerva 2015)
Onnilla on kamala flunssa. Mutta jokin on silloinkin
hauskaa: saa kuumaa kaakaota ja pelata tietokoneella!
Mutta mitä tapahtuu, jos pelaa liikaa? Onni-pojasta
kertovassa kirjasarjassa seurataan Onnin kasvamista
vauvasta eskarilaiseksi.

Scheffler, Alex: Lätäkkö lattialla (Mäkelä 2011)

Underwood, Deborah: Ihan hiljaa (Karisto 2011)

Milloin ollaan ihan hiljaa? Kun pidätetään hikkaa? Kun on
viimeinen, jota tullaan hakemaan kotiin? Kun värittää
oikein tarkasti? Suloiset kuvat siivittävät hetkiin, jolloin
ollaan ihan hiljaa. Sopii iltahetkiin tai rauhoittumiseen.
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Petellä ja Pulmulla on leikit kesken ja Pete aivan unohtaa,
että hänellä on pissahätä. Mutta miten hienosti ystävykset
selviytyvätkään nolosta tilanteesta! Peten ja Pulmun
seikkailuihin voi tutustua myös vaikkapa sarjan kirjoissa
Ystävä auttaa tai Mörköleikki.

