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Visste du at…

Musikk setter i gang språkligeprosesser hos barn?

Ønsker du å brukemusikk mer aktivt for å delta i lek
og samspill med barnet ditt?

Da har vi noen tips til deg.

Pedagogisk fagsenter bydel Nordstrand



Musikk åpner opp for barnas egne uttrykk og
legger til rette for samvær,nærhet, lek og latter.
Hjemme hos deg kan du bidra til å skape gode
opplevelser,språklig og sosial læring ved å bruke
sang og musikk som en aktiv måte å være
sammen med barnet ditt på.

Musikken har fantastiskeegenskaper som skaper
engasjement, setter følelser i sving og binder oss
sammen. Det lekne ved sangen, rytmen og
bevegelsen inviterer barn og voksne inn i gode
samspill og gir opplevelser av mestring, mening
og tilhørighet. Å formidle en sang fra egen
barndom er den vakrestegaven du kan gi barna.

Musikkens betydning og muligheter

SPRELL I JUNGELEN HAR LAGET
MUSIKK FOR BARN I ALLE ALDRE!

Gjennom lekne teksterog livlig fantasi
møter barna et rikt språk og magiske
lekeunivers!Musikken finnes på
Spotify.Flere av sangene har
musikkvideo som finnes på vår
YouTube-kanal ‘Sprell i jungelen’.

Albumet ‘Kom skal vi leke’

spenner over et stort register av
musikksjangre og følelser.Her kan
dere sammen finne fram til sanger som
kan skape god stemming med lek og
latter i stua, men også hvile, undring og
ettertanke.

Albumet ‘Sprell i jungelen’

er i utgangspunktetlaget for å skape
magiske samlingsstunder og
hverdagssituasjoner i barnehagen.

Men mange barn synes det er vel så
gøy å ta med foreldrenepå tur i skogen
til ‘Jungelrap’.I sangen ‘Spilleblues’ kan
man ta med hele familien på
rytmeorkestermed bøtter og
kasseroller,mens til ‘Fjærsangen’kan
man finne ro og nærhet under et pledd
på sofaen.

HVOR FINNER JEG ALTDETTE?

På nettsiden

https://www.oslo.kommune.no/barneh
age/kvalitet-i-barnehagen/sprell-i-
jungelen/#gref
finnes en skattekisteav sanger og
sangkortmed teksterog beskrivelser
til alle sangene. Her kan man se på
bildene sammen, og dere foreldrekan
lese om bakgrunnen for sangene, samt
tips og ideer til bruk av musikken.

Musikkens inkluderende effekt

Musikken vår spiller på hele spekteret
av følelser,med språklig spenst og
musikalsk humor. I bunnen ligger en
sensitive og lyttendeholdning overfor
barnas signaler,og en intensjon om å
se barna, møte de med kjærlighet og gi
rom for deltakelse for alle i
fellesskapet.


