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Den skimrande barnkammarboken ANNIKA LUNDEBERG boken PDF För att möta den stora efterfrågan på
”Den silvriga barnkammarboken” kommer vi här med en fortsättning: ”Den skimrande barnkammarboken”.
Tillsammans kommer dessa två böcker göra alla andra barnvissamlingar överflödiga. En skattkista att ösa ur
när du vill sjunga tillsammans med eller för ditt barn.




”Den skimrande barnkammarboken” innehåller 95

sånger. Här finns dina favoriter oavsett om det är Alice Tegnérs klassiska visor som ”Goder afton” och ”Ro,
ro barnet", eller Lennart Hellsings roliga sånger om Opsis Kalopsis och Nippertippan.Självklart även sånger
från Pippi-, Emil- och Madicken-filmerna samt älskade sånger som ”Skala banan”, ”Tigerjakten”, ”Jag har en

gammal faster”, ”Far! Jag kan inte få upp min kokosnöt” och modernare dagislåtar som ”Elefantbalett”,
”Ägg”, ”Båtarna på havet” och ”Lilla hästen Plopp”. Tillsammans med boken medföljer en cd-skiva med 24
sånger.




Boken är rikt illustrerad av kända svenska illustratörer som Jakob Wegelius, Kristina Digman, Stina
Wirsén, Gunna Grähs, Mati Lepp, Anna Höglund, Ilon Wikland, Lena Anderson, Maria Nilsson Thore, Lotta
Geffenblad, Lisen Adbåge, Sarah Sheppard…







Barnkammarböckerna är en serie antologier som rymmer det
allra bästa som finns att läsa för små barn, från vaggan upp i dagisåldern. Hittills finns Den blå, Den gröna,
Den gyllene, Den röda, Den svarta, Den vita, Den gula, Den rosa, Min egen barnkammarbok samt Lilla

barnkammarboken: Godnattvisor och Rim och ramsor för händer, fötter och kropp.




För att möta den stora efterfrågan på ”Den silvriga
barnkammarboken” kommer vi här med en fortsättning: ”Den
skimrande barnkammarboken”. Tillsammans kommer dessa två

böcker göra alla andra barnvissamlingar överflödiga. En skattkista att
ösa ur när du vill sjunga tillsammans med eller för ditt barn.




”Den
skimrande barnkammarboken” innehåller 95 sånger. Här finns dina
favoriter oavsett om det är Alice Tegnérs klassiska visor som ”Goder
afton” och ”Ro, ro barnet", eller Lennart Hellsings roliga sånger om
Opsis Kalopsis och Nippertippan.Självklart även sånger från Pippi-,
Emil- och Madicken-filmerna samt älskade sånger som ”Skala
banan”, ”Tigerjakten”, ”Jag har en gammal faster”, ”Far! Jag kan

inte få upp min kokosnöt” och modernare dagislåtar som
”Elefantbalett”, ”Ägg”, ”Båtarna på havet” och ”Lilla hästen Plopp”.

Tillsammans med boken medföljer en cd-skiva med 24
sånger.




Boken är rikt illustrerad av kända svenska illustratörer som
Jakob Wegelius, Kristina Digman, Stina Wirsén, Gunna Grähs, Mati
Lepp, Anna Höglund, Ilon Wikland, Lena Anderson, Maria Nilsson



Thore, Lotta Geffenblad, Lisen Adbåge, Sarah
Sheppard…







Barnkammarböckerna är en serie antologier som

rymmer det allra bästa som finns att läsa för små barn, från vaggan
upp i dagisåldern. Hittills finns Den blå, Den gröna, Den gyllene,
Den röda, Den svarta, Den vita, Den gula, Den rosa, Min egen
barnkammarbok samt Lilla barnkammarboken: Godnattvisor och

Rim och ramsor för händer, fötter och kropp.
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