MUSIK MESTEREN

forår, sommer,
efterår

Emne: Kreative musikinstrumenter Gør det selv
Nøgleord: kreativitet, håndværk, musikinstrumenter
Hvad vi har brug for: naturlige og menneskeskabte
genstande fra værksted eller hjemmet - kviste, pinde, blade,
gennemsigtige plastik sodavand flasker, dåser, papkasser,
sugerør, sand, sten, garn, tape, papir, sakse, etc.
Anslået tid: minimum 30 minutter
Metoder: erfaringslæring

Aktivitetsbeskrivelse:
Mulige mål: Tillade muligheden for at udtrykke individuelle
ideer i den kreative proces
At faciliteter børns kreativitet, ideer og fantasi
Aktivitet:
Formålet med aktiviteten:
At skabe musikinstrumenter i henhold til vejledningen nedenfor.

Baggrundskontekst:
Kreativitet har intet at gøre med kunstnerisk eller musikalsk talent. Det er en måde at tænke på
og udtrykke os selv på. Det handler om at opdage og opfinde nye ting, som motiverer os til at være
fantasifulde og opfindsomme. At tilskynde børn til at prøve nye ting og ideer af er en afgørende faktor i
deres intellektuelle, fysiske og følelsesmæssige udvikling.
Introduktion til aktiviteten:
I dag skal vi lege musikere, der skaber forskellige musikinstrumenter! Du kan lave et instrument, der
allerede eksisterer, eller beslutte at opfinde en ny og navngive det, som du vil.

Under aktiviteten:
Aktiviteten ledes fuldt ud af børnene. pædagogen er kun vejlederen og forbereder ikke noget, da
formålet med aktiviteten er at lade børnenes kreativitet få frit løb. Hvis pædagogen giver instruktioner,
så bliver det en opgaveløsning, og det er ikke målet. Børnene skal eksperimentere, og udarbejde deres
egne ideer under udførelsen. Pædagogen bør ikke gribe ind, men selvfølgelig hjælpe hvis det ønskes.
For at skabe musikinstrumentet kan børn bruge alt, hvad de finder på legepladsen og / eller genstande
de har taget med hjemmefra (naturlige materialer / menneskeskabte genstande). Det eneste krav er, at
musikinstrumentet kan skabe støj.
Mulige evalueringsspørgsmål for børn:
Godt gået alle sammen, du har skabt mange fantastiske musikinstrumenter, som vi kan bruge når vi
skal synge en sange. Hvordan fandt du på dit navnet til dit instrument? Kan dit instrument bruges til
andet end at spille på?

Læreplanstema:
Tema om Natur og naturfænomener, Tema om kulturelleudtryksformer og værdier, Tema om Sproglig
udvikling, Tema om Alsidig personlig udvikling herunder mennesket og samfund, Kunst og kultur, musik
og håndværk
Kilder: Take me out
Noter:
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