BABYSagostundER
PÅ MARKARYDS BIBLIOTEK VÅREN 2019
FÖR BARN 7-14 MÅNADER
TILLSAMMANS MED FÖRÄLDER.

På träffarna läser vi böcker, rim och ramsor samt sjunger.
Vi träffas följande tisdagar
5/3 – 19/3 – 2/4
30/4 – 14/5 – 28/5
kl 10.00, ingen föranmälan
Kom gärna lite innan och mingla. Vi börjar prick kl 10.
Babysagostunden varar cirka 30min beroende på barnens humör.

Kontakt: Markaryds bibliotek, tel: 0433-721 05, e-post: mbibliotek@markaryd.se
Barnbibliotekarie: Thomas Wiking, tel: 0433-721 06, e-post: thomas.wiking@markaryd.se

Babysagostunder
på biblioteken i Markaryds kommun
Genom våra babysagostunder vill vi i ett tidigt skede visa föräldrar vilket inflytande
böcker, rim och ramsor samt sånger kan innebära för deras barns nöje och utveckling. Vi vill
redan i tidig ålder bygga upp ett intresse för böcker och språket samt etablera en lust för det
muntliga berättandet. Babysagostunderna pågår i cirka 30 minuter beroende på deltagarnas
respons. Vi sitter alla i en ring och de vuxna förväntas deltaga aktivt vid tex
rim/ramsor/sånger. Barnens ålder, 7-14 månader, är en fingervisning då föräldrarna har bäst
insyn i deras barns utveckling vilket medför viss flexibilitet vid deltagande. Ingen
föranmälan utan drop-in gäller.
Varje babysagostundsträff kommer att innefatta:

välkomstsång med presentationsrunda i början och avslutningssång i slutet.

en berikande variation av böcker, rim och ramsor samt sånger.

en boktuggarpaus med tips på böcker och annan media.

information hur biblioteket fungerar, dess utbud samt barns språkutveckling.
Dessutom vill vi:

att bebisarna och deras föräldrar som följer med ska få en mysig stund.

att bebisarna och deras föräldrar ska träffa andra bebisar och vuxna.

utöka deltagarnas repertoar genom ett varierat urval av böcker, rim och ramsor
samt sånger som vi tror att föräldrar och andra vuxna älskar alternativt glömt bort
eller inte känner till.

försöka använda sång, musik, dockor eller andra attribut för att berika
babysagostunden.
Förmedlade böcker, rim och ramsor samt sånger baseras varje år på ett genomtänkt globalt
urval med fokus på Sverige. Babysagostundernas innehåll är anpassat till barngruppens ålder
och läses/sjunges eller berättas med inlevelse.
Språktrappan (språkets ungefärliga utveckling) ur boken Boken om läsning / 2006
6-12 månader: Bita, prassla, lyssna och benämna.
> 6-8 månader.
Jollra med konsonanter. Prövar olika tonlägen och röststyrkor. Förstår skillnaden mellan en
tillsägelse och en fråga. Reagerar eventuellt på sitt eget namn.
> 12 månader.
Förstår enkla instruktioner. Reagerar på sitt namn. Många säger sina första ord. Pekar och
vill få namngivet. Använder ettordsmeningar.
Vi önskar er alla hjärtligt välkomna! Hör av er om ni har frågor etc.
Babysagostundsansvarig på biblioteken i Markaryds kommun:
Barnbibliotekarie Thomas Wiking, thomas.wiking@markaryd.se, 0433-721 06

