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Bogen om babytegn giver en introduktion til babytegn og vejleder i, hvordan du og din baby kommer i gang
med at bruge babytegn sammen.

Bogen bygger på den nyeste forskning om babyers udvikling ved brug af babytegn, samt nye skandinaviske
undersøgelser om babytegn. Du kan blandt andet læse om barnets sproglige og motoriske udvikling, og
hvordan babytegn fungerer som kommunikationsredskab der hjælper dit barn frem mod et godt sprog og

færre frustrationer.

I bogen finder du alle de babytegn som I får brug for, ligesom der er lærerige sange, som du kan bruge
sammen med din baby.

Bogen om babytegn kan bruges af forældre, bedsteforældre samt pædagoger og andre der arbejder med de
mindste børn. Babytegn kan benyttes fra baby er 0 til 3 år.

Forfatteren Rebecca Wilms er uddannet slyngevejleder, personlig træner og har en Bsc i Business, Language
& Culture. Hun har videreuddannet sig indenfor småbørnsmotorik og rytmik, og er førende ekspert indenfor

babytegn.

Rebecca Wilms underviser i brugen af babytegn i institutioner og mødregrupper. I 2010 udviklede hun
konceptet BabySigning - en kombination af rytmik og babytegn, som giver børn og forældre mulighed for at

lære babytegn på en nem, lærerig og sjov måde
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