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Sjove og inspirerende sange til den nye musikundervisning. Leg og læring, rytmik, enkel puls og
sammenspil. Moderne metodik med tips og ideer til organisering, progression og individuel målsætning mm.

Musikudøvelse, musiklære og skabende musikalske aktiviteter. 

 

En metodik, der gør det enkelt for læreren at lave en musikundervisning, hvor man kommer godt rundt om de
nye kompetencemål. Reformens friske tanker giver f.eks. mulighed for faglig fordybelse og øvning

derhjemme og i træningstiden i skolen. Bogen indeholder en blanding af nye aktiviteter og velafprøvede
sange tilrettelagt til det målrettede arbejde med musik i 5.-6. klasse. Sange, der har vist sig som successer,
fremstår i forenklede arrangementer, lige til at spille. En del af Syng og spil-serien, men kan fint bruges

uafhængigt af de andre hæfter. Bogen er 3. del af en trilogi til den obligatoriske musikundervisning i den nye
skole.

 

Bog med internetunderstøttelse. Mulighed for at lytte til musikeksemplerne via QR-koder.
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