Tørrvittige Pappavitser slår an hos barna. Korte, lettleste tekster og glade illustrasjoner gjør lesetreningen lystbetont.
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Leselyst og lesetrening med humor
Humor for barn er undervurdert, mener forfatter Lise Dragland
Hørt om reken som var på loffen? Eller seilbåter som er skikkelig i vinden om
dagen? Om dette får deg til å trekke på smilebåndet er du i godt selskap. Lise
Draglands lettlestbok, Pappavitser, vitseløve 4, ble kjapt en suksess blant barn
i fjor. Nå gir Cappelen Damm ut oppfølgeren, Pappavitser, vitseløve 5. I tillegg
har Dragland samlet vitser til humorboken Svensken, dansken og nordmannen
mensBjørn Rørvik står bak den lattervekkende Ha-ha! for de aller ferskeste
leserne. Lise Dragland tror humor er et suksesskriterium for å barn til å lese.
– En vits er egentlig en veldig kort historie som er enkel for barn å
gjenfortelle eller lese høyt. Da jeg var liten synes jeg pappas tørre vitser var
helt geniale, og fortalte dem på repeat til alle jeg kjente. Jeg følte meg som

en skikkelig standup-komiker og det er den mestringen jeg ønsker barn skal
bli inspirert av. Humor er en viktig nøkkel for å få barn til å like å lese,
slår Dragland entusiastisk fast.
Leseløveslipp vår og høst
Lettlestserien Leseløver er en suksesshistorie som går over 30 år tilbake. For
et par år siden fikk serien et skikkelig løft, både hva innhold, design og
illustrasjoner angår. Hver vår og høst slipper forlag et solid knippe bøker
tilrettelagt for tre ferdighetsnivåer Løvunge (4-7 år), Min første leseløve (6-9
år) og Leseløve (7-11 år). Her er vårens slipp med en god miks av humor-,
fakta- og skjønnlitterære bøker, der humor og kuriosa går som en rød tråd:
Løveunge
Bjørn Rørvik og Eivind Gulliksen (ill.): Ha-Ha! (humor)
Henning Røed: Utdødde skrekkdyr (fakta/kuriosa)
Min første leseløve:
Lise Dragland og Cathrine Sandmæl (ill.):Vitseløve 5 - Pappavitser (humor)
Lena Lindahl og Jens A. Larsen Aas (ill.): Dyreliv (fakta/kuriosa)
Anneli Klepp og Cathrine Sandmæl (Ill.): Leona 2: Leona i premietrøbbel
(skjønnlitteratur)
Leseløve:
Lise Dragland og Thomas Kirkeberg (ill.) : Svensken, dansken og nordmannen
(humor)
Jørn Jensen og Charlie Christensen (ill.):.Kasper på fotballeir
(skjønnlitteratur)
Kontakt i forlaget: Anne Østgaard, kommunikasjonsansvarlig for barne- og
ungdomslitteratur
Mobil: 971 64 649 / anne.ostgaard@cappelendamm.no
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