Musik

Det lille barn er omgivet af musik, puls, rytme og lyde. Barnet har brug for at udtrykke
sig musisk. Ved at lave musiske aktiviteter sammen, oplever barnet glæden ved at udtrykke sig.

Forslag til aktiviteten
Rasleæg: Du sidder på gulvet sammen med børnene og rasleæggene ligger på gulvet eller
i en kasse. Du inviterer det lille barn til at tage et rasleæg. Når barnet har taget et æg og
begynder at rasle, imiterer du barnets bevægelser og rytmer. Du kan også selv starte legen
for at give det lille barn en mulighed for at imitere dig.

Variationer
•

Du sætter en sang på og gemmer eventuelt rasleæggene rundt om på kroppen (under
blusen, i bukserne osv.).

•

Raslesang: ”Inde i min hånd – inde i min hånd” – ”har jeg et rasleæg” – ”prøv at se”.

•

Du kan tage instrumenter frem med meget forskellige lyde. Det kan være trommer med
dybe lyde, risrør der risler, en triangel med en fin lys lyd. osv. Det pirrer barnets naturlige
nysgerrighed for lydvariationer.

Find selv på flere variationer.

Musik

Bagom aktiviteten
Når det lille barn får mulighed for at udtrykke sig musisk, oplever barnet ofte en glæde ved
de lyde, som det kan frembringe.
Musik er en del af barnets sprog, hvilket derfor er let for barnet at bruge. Det er ikke så
svært som ordene. Det giver det lille barn en tilfredshedsfølelse og er en mulighed for barnet til at få noget til at ske.
Du sætter dig på gulvet nede ved børnene, når de udtrykker sig musisk, så du er tilgængelig med din øjenkontakt og dit kropssprog. Via din stemmeføring og mimik viser du barnet
din begejstring for den musik, som det lille barn frembringer. Du forstørrer hermed barnets
initiativ og giver barnet lyst til at udfolde sin kreativitet. Dette styrker barnets selvværd og
skabertrang.

Refleksionsspørgsmål
Hvilke tegn har jeg/vi set hos barnet/børnene (følelse, relation og stemning)?
Hvad har jeg/vi som voksne lært?
• Hvad gik godt? Hvorfor?
• Hvad gik mindre godt? Hvorfor?
Hvad skal jeg/vi særligt være opmærksom(me) på næste gang i forhold til det enkelte
barn og børnegruppen?

