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k l Á r  í  æ v i n t Ý r i ð !



Lífið er ævintýri þar sem skiptast á skin og skúrir. 

ORAN BÆKUR bjóða börnum að búa sig undir sitt eigið ævintýri. 



Aldrei of snemmt að tala um 

t i l f i n n i n g a r
ORAN BÆKUR bjóða upp á skemmtilegar gæðabækur sem 
hjálpa börnum að líða vel tilfinningalega.  

Við bjóðum einnig upp á ýmiskonar námsefni sem foreldrar og 
kennarar geta nýtt sér, af því að þeir spila mikilvægt hlutverk í 
að byggja upp vellíðan hjá börnum. Námsefnið er hugsað til að 

styðja við félags- og tilfinningaþroska.



Hvernig styðja ORAN BÆKUR við  
vellíðan barna?

vaxtarhugarfarþrautseigja gott sjálfstrausttilfinningagreind

Bækurnar okkar og námsefnið eru gerð til þess að opna fyrir samtal um tilfinningarnar sem 
allir ganga í gegnum. Að tala um tilfinningar styrkir tengsl barnsins við hinn fullorðna.

sterkari tengsl opið samtal um tilfinningar

Mikilvæg félags- og tilfinningafærni sem bækurnar okkar styðja við



Það er gaman að lesa um 

t i l f i n n i n g a r
Vissir þú að nokkurra vikna gömul börn sýna skilning á 
tilfinningum annarra? Styrktu tengslin við barnið þitt með því að 
lesa þessar bækur. Þegar barn vex og þroskast í öryggi og hefur 
góð geðtengsl við hina fullorðnu í lífi sínu, er það tilbúnara til að 
læra og njóta lífsins.   

opið samtal um tilfinningarsterkari tengsl tilfinningagreindhreyfibækur



Nýjar 
bækur!

Hvernig líður þér, litli björn?

Hvernig líður þér, litli tígur?

Sn
úðu hjólinu og sjáðu hvernig mér líður

Sjáðu björninn! Hvernig líður honum? Er hann 
glaður, leiður eða kannski hræddur? Þú kemst að 
því með því að snúa stóra hjólinu. Börnin munu 
læra að þekkja tilfinningar og hafa gaman af 
hljóðinu sem kemur þegar hjólið snýst.  
14 bls., 24cm x 23,5cm, ALDUR BARNS: 1-5 ára.

hvernig líður þér?

2020



Skoðum hvernig ólíkar 

tilfinningar  hljóma

Börn fara í gegnum mismunandi tilfinningar daglega. Þeim líkar 
að tengja sína eigin reynslu við það sem gerist í bókinni. Ef barnið 
þitt verður reitt getur þú boðið því að ýta á takkann sem passar 
við tilfinninguna. Það skapar góða tilfinningu þegar þú skilur 
barnið þitt og barnið finnur að það mætir skilningi hjá þér.

sterkari tengsl opið samtal um tilfinningartilfinningagreindhljóðabók



Þessi hljóðabók býður börnum að uppgötva 
heiminn í gegnum átta mismunandi hljóð, fallegar 
myndskreytingar og margar áhugaverðar 
staðreyndir.
20bls., 26,5cm x 20,5cm, ALDUR BARNS: 3-7 ára.

F Y R STA  H LÓ Ð A B Ó K I N  M Í N
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Lítil börn njóta hins tilfinningaríka 
söguþráðar í ORAN og GUTAN bókunum

Oran og gutan bækurnar eru í miklu uppáhaldi hjá mínum 
16 mánaða. Hann kemur með þær sjálfur og vill lesa aftur 
og aftur. Ég get ekki mælt nógu mikið með þessum bókum.

Sigríður Ösp

Þessar bækur eru uppáhalds bækurnar hjá yngri 
drengnum mínum sem er nýorðin 2ára. Þær eru 
auðlesnar með frábærum myndum og enda þannig að 
lesandinn og hlustandinn enda í faðmlögum. Drengurinn 
minn situr oft og les hana sjálfur. Þetta eru 
skemmtilegar bækur og hef ég notað stiklur frá henni 
í daglegu lífi ef yngri drengurinn minn er ekki í góðu 
skapi, þá segi ég það sama og auka persónan í bókinni 
og við endum í faðmlögum. Hefur virkað lygilega oft. 

Sara

sterkari tengsl opið samtal um tilfinningartilfinningagreind



ORAN og GUTAN

Hiroe Terada

ORAN og GUTAN

Hiroe Terada

ORAN og GUTAN

Hiroe Terada

ORAN og GUTAN bækurnar hvetja lesendur til 
að átta sig á að erfiðleikar eru eðlilegur hluti 
samskipta, oft skemmtilegir í upprifjun. Hver 
hindrun gefur foreldri/umsjónarmanni tækifæri til 
að mynda sterkari tengsl við barnið.
Það er kominn tími til að gefa út nýja tegund 
barnabóka
Hvers vegna hafa fáar ungbarnabækur 
tilfinningahlaðna söguframvindu?
Ástæðan er sú að lengi vel voru ung börn talin hafa 
lítinn skilning á tilfinningalífi og
hugsunum annarra. Hins vegar hafa rannsóknir 
síðustu áratuga á sviði þroskasálfræði
leitt í ljós að skilningur ungra barna á þessum 
þáttum er mun meiri en áður var talið.
Lestur bókanna ýtir undir félagslegan og 
tilfinningalegan þroska barnanna.
Það er ástæða fyrir litleysi
ORAN og GUTAN bækurnar eru prentaðar í 
svarthvítu þar sem að
ung börn geta betur greint hluti í svarthvítu.
Höfundur: Hiroe Terada 
16-20 bls., 22cm x 22cm, ALDUR BARNS: 0-3 ára.

ORAN og GUTAN

ORAN SEGIR NEI
ORAN vantar eitthvað en neitar öllu sem
GUTAN býður honum. GUTAN skilur ekki 
hvað amar að ORAN en finnur að lokum 
leið til þess að fá ORAN til að taka gleði 
sína á ný.  

GUTAN SEGIR NEI
ORAN vill fá GUTAN til að vakna og sinna 
sér en GUTAN vill ekki vakna og segir NEI. 
Eftir nokkrar tilraunir finnur ORAN leið til 
að gleðja GUTAN.                                                            



Hjálpaðu barninu þínu að læra 
að e l s k a  s i g  s já l f t  
það er besta gjöfin sem barn getur tekið með sér í 
gegnum lífið. 

Hugarperlur eru sannkallaðar perlur. Með fallegum myndum og hnitmiðuðu lesmáli 
útskýra þær tilfinningar sem börn eiga oft erfitt með að átta sig á. Lestur bókanna 
getur eflt samskiptafærni barna og kennt þeim að hafa trú á eigin getu. Bækurnar 
sýna hvernig hægt er að takast á við aðstæður sem oft vekja spennu eða kvíða hjá 
börnum. Þetta lesefni ætti að vera til á öllum heimilum, skólum og leikskólum. Áfram 
Hugarperlur!! 

Gúðrún Síf

vaxtar-
hugarfar

þrautseigja gott  
sjálfstraust

tilfinningagreind opið samtal  
um tilfinningar

fyndin



Skemmtilegt tónlist og  

námsefni fylgja bókunum!

HUGARPERLUR

 24-32 bls., 22cm x 22cm, ALDUR BARNS: 4-10 ára.

Texti: Laurie Wright   
Íslensk þýðing: Þórdís Bjarney Hauksdóttir

Tónlist: Jón Valur Guðmundsson



Að öðlast trú á sjálfan sig kemur ekki af sjálfu sér.

Hér er leyndarmál: Allir, ekki bara börn, velta fyrir sér hvort þeir séu nógu góðir, sterkir eða 

klárir á einhverjum tímapunkti í lífi sínu. Allir munu einhvern tímann efast um hvort þeir 
ráði við verkefnin sem lífið felur í sér.

Styrktu sjálfstraust barns þíns eða nemanda með því að lesa um Petru. Sjáðu hvernig hún 

tekst á við aðstæður sem skapa “STÓRAR” tilfinningar og hvernig henni tekst að hafa trú 
á sjálfri sér.

Börn þurfa aðstoð okkar við að læra að takast á við erfiðar tilfinningar. Gefðu barninu í lífi 

þínu tækifæri til að læra að hafa trú á eigin hæfni og búðu það undir að hafa sjálfstraust 
sem fararnesti í gegnum allt lífið.

Þessi bók gagnast bæði foreldrum og kennurum til að fást við þetta mikilvæga verkefni, 

að aðstoða börn til aukins sjálfstrausts. Fyrir 4-10 ára.

Ég hef trú á sjálfri mér!

Ég ræð við þetta!

Í erfiðum aðstæðum eða þegar börnin takast á við erfiðar tilfinningar munu þau hugsa 
“Ég ræð við þetta”. Jafnvel þó þau segi ekki þessi orð upphátt munu þau tileinka sér 
þennan hugsunarhátt við lesturinn.

Innri hvatning er mjög mikilvæg til þess að efla og viðhalda andlegri heilsu og Hugaperlu 
bækurnar eru góð verkfæri til þess að kenna börnum að tileinka sér jákvæðan 
hugsunarhátt. Hjálpaðu barninu þínu við að takast á við erfiðar tilfinningar með 
Sebastían og efldu sjálfstraust þess til framtíðar.

Kvíði og þunglyndi hrjá marga og börnin okkar þurfa hjálp. Hvetjandi orð eins og “ Ég 
ræð við þetta!” hjálpa börnum að öðlast getu til að takast á við kvíðavekjandi aðstæður 
sem kunna að skapast í lífi þeirra.

Þessi bók gagnast bæði foreldrum og kennurum til að fást við þetta mikilvæga verkefni, 
að aðstoða börn til aukins sjálfstrausts. Fyrir 4-10 ára.

HUGARPERLUR



HUGARPERLUR

Ég er stoltur af mér!

Það verður allt í lagi með mig!

Ég ræð við öðruvísi daga!

Ýttu undir innri hvatningu hjá barninu þínu með því að kenna því hugarperluna: Ég er 
stolt(ur) af mér. Börn ættu að vera stolt af því sem þau leggja á sig jafnvel þótt þeim takist 
ekki allt eins vel og þau hefðu viljað.

Þessi hugarperla hjálpar þegar eitthvað fer úrskeiðis og erfiðar tilfinningar brjótast fram í 
kjölfarið. Hjálpaðu barninu í lífi þínu að læra að vera sátt við það sem það leggur sig fram 
um.

Þessi bók gagnast bæði foreldrum og kennurum til að fást við þetta mikilvæga verkefni, 
að aðstoða börn við að læra að hafa trú á sjálfum sér. Fyrir 4-10 ára.

Fyrir lítil börn er heimurinn STÓR og fullur af flóknum aðstæðum sem vekja upp tilfinningar 
sem erfitt getur verið að ráða við.

Þegar við reynum að hugga börn með því að segja „þetta verður allt í lagi!“ er það 
eins og plástur sem virkar um stund en til að komast í gegnum það sem er erfitt þurfa 
börnin að finna að innra með þeim sjálfum hafi þau öryggið sem þarf til að ráða við 
tilfinningarnar og aðstæðurnar. Hjálpaðu þeim að átta sig á að þau hafa styrkinn til að 
vinna úr tilfinningum þannig að þau jafni sig að nýju.

Æfðu hugarperluna “Það verður allt í lagi með mig!” með börnunum þínum, þangað til 
að hún verður að hugsun sem kemur af sjálfu sér. Fyrir 4-10 ára.

Hátíðisdagar og fleiri daga geta verið snúnir. Mörg börn eiga erfitt með að takast á við 
mannþröng, búninga og fjölskylduaðstæður, og þau eiga erfitt á dögum sem ættu að 
vera ánægjulegir eins og á afmælum og frídögum.

Veittu barninu þínu málfærni og getu til að takast á við stórar tilfinningar á þessum 
dögum. Þurfa þau að borða öðruvísi mat heima hjá öðrum? Þau ráða við það. Að halda 
upp á hátíðisdag í fyrsta skipti án einhvers ástvinar? Þau ráða við það!

Hjálpaðu barninu þínu eða nemanda að takast á við fjölbreytilegar tilfinningar sem 
vakna við sérstakar aðstæður eða þegar dagarnir eru öðruvísi en vanalega.  Börn þurfa 
aðstoð við að komast í gegnum erfiðar tilfinningar. Fyrir 4-10 ára.



Ó k e y p i s  n á m s e f n i  f y r i r 
k e n n a r a  o g  fo r e l d r a  
ORAN.IS/KENNA         FACEBOOK.COM/ORANREYKJAVIK



k l Á r  í  æ v i n t Ý r i ð !



Vellíðan barna er okkar hjartans mál

oran books ehf.
www.oran.is
Sími 662 1523
info@oran.is

facebook.com/oranreykjavik


