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BESKRIVNING

Ludmilla Rosengren är legitimerad läkare och grundare av Svenska Babysimförbundet. Hon har varit aktiv
med baby- och småbarnssimning sedan 1989 och sedan 1993 drivit Linnéas Simskola. Sedan 1997 har hon
utbildat tusentals babysiminstruktörer samt är en välkänd föreläsare även utomlands.Babysimboken är en
heltäckande bok om hur man simmar med barn från tre månaders ålder. Ludmilla Rosengren betonar hur
glädjen och nyfikenheten ska driva barnets utveckling samtidigt som hon har ett strukturerat program med
målinriktade övningar. Den röda tråden i undervisningen är vattensäkerhet.Babysimboken är ett
oumbärligt verktyg för alla föräldrar som vill få ut det mesta av simningen med sitt lilla barn. Boken
innehåller medicinska fakta, vanliga frågor, sångtexter och detaljerad information om alla övningar. Här
finns också information om hur man lär barnet att hålla andan under vattnet och hur man utvecklar de
minsta barnens simning till mer strukturerat crawl. Babysimboken är också mycket användbar för
instruktörer och andra som behöver kunna svara på frågor om babysim.Den fjärde upplagan av
Babysimboken (2016) är helt omarbetat med tydligare design och nya bilder.Välkommen till
vattenäventyret!
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VAD SÄGER GOOGLE OM DEN HÄR BOKEN?

Babysimboken | Tofflan - en tragisk komedi

Nya Babysimboken. 220 kr. Info. Simfötter. 259 kr. Info Köp. Trustpilot. Vi vet vad som fungerar för
barn i vattnet! Vi är kända för vår snabba och proffsiga ...

Babysimboken - Minabibliotek

Lär ditt barn om vatten! Babysimboken, står allt du ska tänka på!! Kanon bra, men sånger, tips och bra
grepp.

Siminstruktör 0 - 2 år - Siminstruktor.se

Babysimboken. Vill du läsa den kompletta handboken i babysim och har du dessutom medicinska frågor
du funderar över är detta din bok. Författaren är läkare och ...
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BABYSIMBOKEN

https://www.bo-fi.club/?p=BABYSIMBOKEN&ln=se
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