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Målgruppe: De ældste børnehavebørn og indskolingen 
Idé: Ca. 12 rammesange med musikalske, kropslige, instrumentale og sproglige improvisatoriske muligheder

med fokus på jul og vinter. 
Eksempler: Tælle dage til jul, hvad vil du give i gave?, pebernøds gemmeleg, hvad kendetegner julemåneden,

vinteraktiviteter inde og ude, små forårstegn. 
Overordnet formål: En lille brik til børnenes samlede tilegnelse af de musikalske elementer. En lille brik til
børnenes samlede musikalske dannelse gennem musik med improvisatoriske og udtryksmæssige muligheder. 
En lille brik til dannelse af børnenes musikalske disciplin gennem aktiv ageren, aktiv suppleren og aktiv

lytning. 
Overordnet pædagogik: Den musikalske læring erfares gennem musikken med brug af krop og stemme i en

blanding af solistiske og gruppeorienterede rammer i et frigørende rum med sangen og læreren som
rammesætter, men med ligeværdig deltagelsesmulighed. 

Genrer: Et bredt udvalg indenfor de rytmiske. 

5 år - 2. klasse
Emner: Drama/bevægelse, Sangbøger, Sammenspil
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