Din baby gillar att du läser
för/med honom/henne eftersom:
 det utvecklar barnets språk
 det utvecklar barnets fantasi
 babyn vill höra din röst
 babyn lär sig lyssna
 babyn får större uppfattningsförmåga
 närheten mellan dig och ditt barn ökar
 babyn får bekanta sig med böcker,
det är roligt och lustfyllt !

Ramsor vi läst:
Klappa, klappa händerna
Klappa, klappa händerna (Klappa händerna)
Tussa, tussa hundarna (”tussa hundarna ”, ”klappa nedåt”)
Räven kommer! (lyft upp armarna i luften)
Räven kommer !
Ta inte bort mammas lilla gullegris (Krama barnet)
Stora klockan

Stå upp med barnet mellan dig. Håll barnet under armarna
Stora klockan säger ding-dong ,ding-dong ( barnet som en pendel )
Lilla klockan säger Tick-tack, tick-tack ( barnet ”hissas upp och ned, små
rörelser )
Väckarklockan säger Rrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr….. ( snurra runt )
Tåtisse

Barnet i famnen, med ryggen mot den vuxne.
Tåtisse (Ta tag i barnets tå.)
Fotbisse (ta tag i barnets fot)
Benknorre (ta tag i barnets ben)
Knäkorre (ta tag i barnets knä)
Lårvecken ( Känn försiktigt i lår vecket)

Och PIIIP i vällingsäcken (tryck försiktigt på barnets mage)
Haltan häst

Sitt på golvet/stol med barnet i famnen. Ansikte mot ansikte
Nu ska vi rida haltan häst, haltan häst, haltan häst ( rör benen ”varannan” gång)
Nu ska vi rida lätt, lätt, lätt, lätt, lätt, lätt ( Hoppa lätt med benen)
Nu ska vi rida i full galopp, i full galopp ! ( ”hoppa” med stora rörelser)
Musen
Det kommer en liten mus…
som vill låna hus…..
Inte här….
Och inte där….
Men där. PIIIP
Gå med pek- och långfingret upp för bebisens ben och mage
Killa här och killa där, Killa extra mycket och säg PIP!!

Böcker vi läst:
Muuu, säger kon (Bruna, Dick)
Liten och stor (Stina Wirsén)
Ljud (Lisbet Slagers)
Tittut är du fortfarande vaken (Kathleen Amant)
Nej! (Marianne Adolfsson)

Förslag på andra pekböcker:
Mera mat, Knacka på, Ut och gå!
Hitta på!, Hela natten, Läsa bok
(Anna-Klara Tidholm)
Hinkar spadar krattor (Siv Widerberg)
Bobos djur (Yves Got)
Leo från topp till tå,
Leo vill ha mat (Linne Bie)
Bondens djur, Husdjur (Marion Billet)
Tittut sover du redan (Kathleen Amant)
Bäbis ledsen, Bäbis tittut , Bäbis nyfiken m.m
(Ann Forslind)
Vems näsa (Jeanette Rowe)
Gosiga Djurboken, Gosiga godnattboken (Stella Baggot)
Bada (Lisbet Sleger)
Dojo Har kalas m.m (Marcus Bregesjö)
Vem är där (Dick Bruna)
Pino's dagbok m.m. (Agneta Norelid)

När Lill-nalle ska gå ut (Helena, Johansson Palmqvist)

Visste du att:
Vid 3 mån har babyn en syn som i stort sett
motsvarar den vuxnes
Nyfödda kan skilja på färger –
gillar starka kontraster
Nyfödda njuter av en sjungande röst
Babyn talar växelvis med den vuxna redan
vid 3 mån ålder
När barnet har samlat ca.50 ord kommer de
första ordkombinationerna
Läsning leder till spontan skrivning
Barn kan lära sig skriva vid 3-4 års ålder

Öppettider

Telefon:

Måndag 10.00-19.00
Tisdag 10.00-19.00
Onsdag 10.00-19.00
Torsdag 10.00-17.00
Fredag 10.00-17.00
Lördag 10.00-15.00
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