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Lilla barnkammarboken. Sånger för hela kroppen, inkl DVD boken PDF I ”Lilla barnkammarboken: Sånger
för hela kroppen” hittar du de mest omtyckta visorna presenterade med enkla rörelsebeskrivningar. Älskade
klassiker varvas med förskolefavoriter – alla rikt illustrerade av våra främsta illustratörer. Ta hjälp av den

medföljande dvd:n för att se hur man gör! Klappa händer, vicka på rumpan, gör vågor och gapa med armarna
som en haj! Skaka loss och sjung med hela kroppen! Här finner du tjugosex favoriter: ”Hjulen på bussen”,

”Hajarna”, ”I ett hus vid skogens slut”, ”När kråkorna klappar takten”, ”Tingeling tåget far” och många fler. I
anslutning till texten beskrivs även rörelserna och inte nog med det: På den medföljande dvd:n sjunger och

visar artister från de populära ”Barnkammarkonserterna” rörelserna till utvalda sånger! Så titta, sjung
tillsammans och gör rörelserna till. Lika kul och lätt, både hemma och i förskolan!Medverkande illustratörer
är: Lisen Adbåge, Kristina Digman, Maj Fagerberg, Maria Nilsson Thore, Sarah Sheppard, Marit Törnqvist,
Filippa Widlund och Jakob Wegelius.Lilla barnkammarboken är en serie i ett lite mindre format och omfång,
men med samma höga kvalitet som de älskade Barnkammarböckerna. Varje del har en medföljande cd-skiva.
Läs också: "Godnattvisor", "Rim och ramsor för händer, fötter och kropp", "Sju små sagor", "Julsånger" och
"Grodor, prinsar och prinsessor".Barnkammarböckerna är en serie antologier som rymmer det allra bästa som
finns att läsa och lyssna på för små barn, från vaggan till dagisåldern. I serien finns Den blå, Den gröna, Den
gyllene, Den röda, Den svarta, Den vita, Den gula, Den silvriga, Den skimrande, Den rosa och Min egen

barnkammarbok.

 

I ”Lilla barnkammarboken: Sånger för hela kroppen” hittar du de
mest omtyckta visorna presenterade med enkla rörelsebeskrivningar.
Älskade klassiker varvas med förskolefavoriter – alla rikt illustrerade
av våra främsta illustratörer. Ta hjälp av den medföljande dvd:n för
att se hur man gör! Klappa händer, vicka på rumpan, gör vågor och
gapa med armarna som en haj! Skaka loss och sjung med hela
kroppen! Här finner du tjugosex favoriter: ”Hjulen på bussen”,
”Hajarna”, ”I ett hus vid skogens slut”, ”När kråkorna klappar

takten”, ”Tingeling tåget far” och många fler. I anslutning till texten
beskrivs även rörelserna och inte nog med det: På den medföljande

dvd:n sjunger och visar artister från de populära
”Barnkammarkonserterna” rörelserna till utvalda sånger! Så titta,
sjung tillsammans och gör rörelserna till. Lika kul och lätt, både

hemma och i förskolan!Medverkande illustratörer är: Lisen Adbåge,



Kristina Digman, Maj Fagerberg, Maria Nilsson Thore, Sarah
Sheppard, Marit Törnqvist, Filippa Widlund och Jakob

Wegelius.Lilla barnkammarboken är en serie i ett lite mindre format
och omfång, men med samma höga kvalitet som de älskade

Barnkammarböckerna. Varje del har en medföljande cd-skiva. Läs
också: "Godnattvisor", "Rim och ramsor för händer, fötter och
kropp", "Sju små sagor", "Julsånger" och "Grodor, prinsar och

prinsessor".Barnkammarböckerna är en serie antologier som rymmer
det allra bästa som finns att läsa och lyssna på för små barn, från
vaggan till dagisåldern. I serien finns Den blå, Den gröna, Den

gyllene, Den röda, Den svarta, Den vita, Den gula, Den silvriga, Den
skimrande, Den rosa och Min egen barnkammarbok.
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