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STYRK TALEN MED TEGN!
Barn har et naturlig kroppsspråk som kommer til uttrykk i peking, klapping, vinking, grimaser, bevegelser og
en rekke andre kroppsnære tegn.

Fra utgiverne av de populære sangkortene oppfordres du og ditt barn til å synge med tegn. Ønsker du å legge
til rette for at barnet får lære språk gjennom bruk av flere sanser, er "sangkort med tegnstøtte" et godt
hjelpemiddel.
"Sangkort med tegnstøtte" inneholder 19 tradisjonsrike barnesanger med hele 160 tegn. Sangene er illustrert
og trykket på solid kartong i størrelse A4.
Vask deg på henda før du snakker med meg! kr 248,00 Eksplosive barn Summer Poems and Rhymes for Kids
(Poetry About Summer) Summer Poetry and Songs (dltk Holidays) Vennskap (Tekst for en hver anledning)
Søk blant over 1 000 000 sangtekster! Sangtekster.no er en søkemotor som gjør det enkelt for deg å finne
sangtekster fra tusenvis av band og artister. Kortshop produserer trykksaker til bryllup, barnedåp, fest,
konfirmasjon og jul. Produkter som invitasjon, takkekort, bordkort, festprogram, dørskilt, julekort.

Lag invitasjon (gratis). Bare lag invitasjonen din ferdig først,og så kan du registere deg til slutt (helt gratis).
Leketøysforretning i Oslo og Bergen samt nettbutikk. Kvalitetsleker i naturmaterialer fra anerkjente merker.
Barneromsinteriør og Bugaboo barnevogner. Kortshop lager bursdagsinvitasjoner til barnebursdag i mange
spennende varianter. Ett skritt foran - et tegn- og språkkurs. Ett skritt foran består av fem kurstrinn. Det
overordnede målet med kursrekken er å skape et utviklende tegnmiljø rundt. Barnesanger.no - regler, rim og
vers. Barn elsker regler, dikt og vers som rimer. Kos dere i lag med regler, rim og vers dere finner her!
SingSang setter sammen det beste fra to verdener; tradisjon og innovasjon! Høstens utgivelser kommer med
QR-kode på hvert sangkort. Vil dere høre melodien til.

