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Leg med din baby Mette Vainer Wegloop Hent PDF Bestselleren Leg med din baby indeholder idéer til lege
og aktiviteter, som kan leges sammen med det lille barn under 1 år. Barnets fysisk og motorik er grundlaget

for hele dets tidligere udvikling og har stor betydning for både de sociale, psykiske og intellektuelle
færdigheder. Derfor er det ikke ligegyldigt, hvor meget vi tumler med vores børn – og hvordan. Ideen med

denne bog er at inspirere forældre på en sjov og håndgribelig måde, så leg og bevægelse bliver en naturlig del
af hverdagen med et lille barn i huset. Med bogen i hånden er det både nemt og overkommeligt at kaste sig
ud i nye og lidt anderledes lege og aktiviteter med sit barn. Bogen indeholder også et kapitel om, hvordan

legene kan bruges til at løse nogle af de småproblemer, som nybagte forældre møder det første års tid, fx hvis
babyen har svært ved at falde i søvn, døjer med kolik eller ikke vil ligge på maven.

Fra bogen:

- Nye og anderledes aktiviteter og lege til hele det første år

- Barnets udvikling fra fødslen til den første fødselsdag

- Inspiration til legetøj, der passer til dit barns alder

- Sådan kan legen bruges som problemknuser
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