Läs ramsa och sjung

Tips till dig och ditt lilla barn

bibliotek.boras.se

Läs ramsa och sjung tillsammans
Du kan hjälpa ditt barn att lära sig vad saker
heter genom att berätta vad ni gör, vad som
händer och vad barnet ser. Redan det nyfödda
barnet kan urskilja moderns språk! Barnets
första joller innehåller alla språkljud och ett
barn kan lära sig flera språk samtidigt.

Tå tisse				
Fot bisse
Ben borre
Knä knorre
Lårvecken
Och piip i lilla vällingsäcken!

Klappa, klappa händerna			
Tussa, tussa hundarna
Räven kommer, räven kommer
Ta inte bort, ta inte bort
min lilla gullegris

Det var en gång ett litet troll
som bodde i en strut.
Och varje gång man knackar på
så ropar han – Tittut!
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Sätt ord på
världen!
DU är den viktigaste
för ditt barn och
ditt barns språk.

Ramsor
Härm-leken där du gör en min och
barnet härmar dig lär barnet grunden
i kommunikation, att samspela med
varandra. Lek med språket. Rimma och
ramsa. Använd fingrar och tår. Pip-lek,
brumma och skoja.

Lek och bus
med barnet är
inte bara roligt.
Det är också
utvecklande!

Stora klockan säger			
ding dång, ding dång.
Lilla klockan säger
tick, tack, tick, tack
Väckarklockan säger
rrrrrrring!

Baka, baka liten kaka
Rulla, rulla liten bulla
Mjöla den och pricka den
och SHUSSSS in i ugnen!

Det kommer en mus
och letar efter hus		
Den kryper och krallar
den hoppar och sprallar
Och hittar den inget hus
Så säger den piiiip!
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Sånger
När du håller ditt barn tätt intill dig, känner
barnet värmen och vibrationerna från din
kropp. Det mår små barn bra av. Du har världens
vackraste röst! Melodin och rytmen får barnet att
lyssna.

Sjung för
ditt barn.

Mel: Blinka lilla stjärna

Öga öga näsa mun
Kinden den är mjuk och rund
Armar två med händer små
Mage ben med fötter på
Öga öga näsa mun
Kinden den är mjuk och rund
Bom bom, bom bom
Låter stora trumman
Tick tack tick tack
Klockan går
Dripp dropp dripp dropp
Regnet faller sakta
Dunk dunk dunk dunk
Hjärtat slår
Klappa lilla magen, lilla magen
Klappa lilla magen, kinden med
Hakan klappen får
näsan likaså
Läppen spela på
”spela på läppen”
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Vi sjunger sånger från
De små barnens bok på
youtube.com/kulturivast
kulturivast.se/desmabarnensbok

Boktips: ramsor och sånger
Baka, baka liten kaka
Bebisens roliga visor och verser (+ cd)
Bebisens roliga rim och ramsor (+ dvd)
Den silvriga barnkammarboken (+cd)
Kjellgren, Stina: Hej och hå kläder på
Krusvaal, Catarina: Lilla Snigel, Krokodilen, Bä bä vita lamm
(Ellen och Olle sjunger)
Min lilla skattkammare: Vaggvisor och ramsor, Visor för de små
Sånger för hela kroppen: Lilla barnkammarboken (+dvd)

Läsning
är roligt!
Barnet får din
uppmärksamhet
och en stund
med närhet.
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Boktips för de yngsta
Adbåge, Emma: Lilla foten, Lilla handen
Andersson, Kenneth: Lilla pussboken
Bie, Linne: Leo går till doktorn, Ella är förkyld
Forslind, Ann: Bäbis tittut, Bäbis arg
Lindgren, Barbro: Max nalle, Max lampa
Lindman, Mervi: Bebbe pussar
Mühle, Jörg: God natt, min lilla kanin
Norelid, Agneta: Pinos dagbok
Tidholm, Anna-Clara: Apan fin, Lilla grodan
Virke, Emma: Toto tittut

När du läser
Börja med pekböcker med tydliga, färgstarka bilder. De är lättare för
den lilla babyn att se. Berätta om bilderna. Kanske ”läser” ni bara ett
uppslag. Även böcker med mer text kan du berätta fritt i början. Så
småningom kan du gå över till att läsa texten som den står. Läs gärna
med inlevelse. Olika röster och ljud är spännande! Men framför allt
älskar ditt barn att höra din röst. Omge barnet med böcker tidigt.
Låna gratis på biblioteket.
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Fler boktips
Albrektson, Hanna: Svansar runt – på bondgården
Berg, Sara: Pyret fixar frukost
Eriksson, Eva: Julia hämtar strumpor
Haughton, Chris: Mamma borta
Johansson, Carl: Emma stannar hemma
Källström, Maria: Lo borstar tänderna
Olsson, Lotta: Trycka knappen, Bilen säger brum
Sandberg, Inger: Här är lilla Anna
Susso, Eva: Babo pekar, Lalo trummar, Binta dansar
Tidholm, Anna- Clara: Knacka på!
Wirsén, Stina: Vem är ensam? Vems syskon

Appar,
E-böcker och
ljudböcker
Finns också att läsa
tillsammans.
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Välkommen till
biblioteken i Borås
På föräldrahyllan finns många intressanta böcker som handlar om
barn. Till exempel om barns utveckling, sjukdomar, sömn, mat och
mycket annat.
Vill du få lästips på romaner och andra böcker så hjälper vi gärna till!
På biblioteken kan du också låna musik, film eller tidskrifter, som till
exempel Vi föräldrar. Om du vill läsa på andra språk än svenska finns
det att låna eller beställa. Har du någon läsnedsättning kan vi hjälpa
dig att hitta alternativ kommunikation som t.ex. böcker med tecken
som stöd. Vi har aktiviteter för dig och ditt barn, bland annat musikoch sagostunder.
Öppettider, fler tips och aktuell information se:

bibliotek.boras.se
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