
Du er en lille bjørnDu er en lille bjørnEr venner med en ørnEr venner med en ørn	����������ǡ�ϔ����������

Du er en lille bølleDu er en lille bølleSlår prutter med din mølleSlår prutter med din møllePrrr prrr prrr, prrr prrr prrr

Du er en lille basseDu er en lille basseOg meget nem og passeOg meget nem og passeIhh og ahh, ihh og ahh ihh

Du er en lille loppeDu er en lille loppeEn som der kan hoppeEn som der kan hoppeOp og ned, op og ned

Du er en lille lus
Du er en lille lus
I et kæmpe hus
I et kæmpe husGi’ et knus, gi’ et knus

Du er en lille snemandDu er en lille snemandMen siger som en rapandMen siger som en rapandRap rap rap, rap rap rap

���������������ϔ��
���������������ϔ��Er venner med en grisEr venner med en grisØf øf øf, øf øf øf

Bim Bam Baby

Slip fantasien løs og lad dit barn ϔ�����������Ǥ�

Labyrintsansen, følesansen og kinæstesisansen bliver stimuleret.

Lav hoppebevægelser i kroppen 

Vis lille afstand mellem hænderne 
             Tag hænderne over hovedet                                   Giv baby et knus 

  Form et næb med hænderne 

                             Rynk på næsen

�������������������ϐ�������§�������

                  (numse på fynsk)                   Vrik med numsen 
  Lav lyde med læberne 

  

Stryg på egen kind

Sanglege	  med	  din	  baby	  styrker	  udviklingen	  
Børn	  elsker	  musik.	  Selv	  babyer	  ly6er	  gerne	  fortryllet	  med,	  når	  
der	  flyder	  toner	  ud	  i	  rummet,	  og	  nu	  udkommer	  en	  helt	  ny	  bog	  
plus	  >lhørende	  cd	  med	  sanglege	  og	  musik	  >l	  de	  helt	  små.	  Og	  
musikken	  er	  ikke	  kun	  for	  legens	  skyld.	  	  
	  	  	  Alle	  sanglege	  i	  Bim	  Bam	  Baby	  er	  >lre6elagt,	  så	  de	  styrker	  
barnets	  motoriske	  udvikling,	  for	  det	  var	  hele	  ideen,	  da	  de	  to	  
musikere	  bag	  bogen	  skrev	  sangene	  >l	  deres	  egen	  da6er.	  	  
CD	  med	  sangene	  er	  indspillet	  af	  Babybandet.	  


