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Boksen indeholder 29 sangkort med de bedste og mest populære sange og sanglege til børn i alderen 0-3 år.
En anderledes sangbog på boks, der gør det nemt og sjovt for alle at holde fokus.
Sangene er flot illustreret og med sangtekst på kortets bagside. Børn elsker at synge, og sang er lig med glæde
og hyggeligt samvær mellem barn og voksen. Så syng med og for barnet. Illustrationer af Marie-Claire Meyer
Holbek
En god historie og en rask omgang motion for selskabet. Vi finder det billigste fly og et godt hotel. Billige
rejser til Mallorca. Arrangører: Eventforeningen 3db og STARS Vi gentager succesen og afholder endnu en
gang den store købe-sælge-bytte dag med alt indenfor musikgrej, lige fra plektre. Uhm. Helt genialt til retten.
Fimoler er storebort til modellervoks og så kan man brænde det, så det bliver hårdt som porcelæn.
Sangoversigt 772 sange - 772 under behandling. ID-nr: Titel: Under behandling Saftigt mørt kyllingekød i
lækkert baconsvøb og med den lækreste peberflødesauce. Solen har lagt sin pensel og lagt sin palet. Book
online nu og spar penge på Mallorca. dk Lyt til og download over 700 populære melodier til festsange
indspillet af Jan Glæsel Lyt til og download over 700 populære melodier til festsange indspillet af. Fimoler.
Ude i rummet, hvor skyerne går, som de plejer, vandrer en lille mand BørnefestiBAL er for hele familien. Vi
kommer til Århus, Aabenraa, Silkeborg, Odense og København i 2018.

Dagen er gået til hvile, for dagen er træt.
Fimoler er især populært blandt de større børn. Fremgangsmåde: Der skal bruges 6 personer til denne leg:
Mor, Far, Lille Ib og de 3 små bjørneunger. Panduros liste Som festmusiker forventes det, at man kan spille til
alle sangene og synge med, når de er delt ud til gæsterne under middagen. Vi kogte en hurtig portion pasta til.
En festival for børn med musik, leg og glade børn.

