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Alle børn fødes med en spontan musikalitet, som kan udvikles og være til glæde livet igennem. Barnet og
musikken er en opfordring til at gribe de enestående muligheder, musikken giver for et legende,
livsbekræftende og meningsfyldt samvær mellem den voksne og det lille barn. Netop fordi små børn reagerer
så åbent og umiddelbart på musik, kan den aktive beskæftigelse med musik få stor betydning for deres
identitetsdannelse og udvikling, blandt andet på det sproglige og sociale område. Barnet og musikken handler
således også om musik som en form for opdragelse og dannelse.
At støtte barnet i dets udforskning af sine musikalske potentialer kræver ingen særlige forudsætninger hos den
voksne – det afgørende er nærheden, glæden og samværet. Barnet og musikken henvender sig til
pædagogstuderende, pædagoger og andre, der i det daglige arbejde omgås 0-6-årige børn, samt til forældre til
børn i denne aldersgruppe.
Bogen, der tidligere er udkommet under titlen Dit musikalske barn, er i denne udgave blevet gennemgående
revideret og forsynet med grundige referencer og stikordsregister. Inge Marstal er professor i musikpædagogik
ved Det Kgl. Danske Musikkonservatorium, hørelærepædagog og pianist. Hun har udgivet adskillige
lærebøger om musikmetodik for børn samt redigeret en række sangbøger for børn og voksne. Inge Marstal har
desuden markeret sig som foredragsholder og forfatter til artikler inden for emnet børn, musik og
personlighedsudvikling.

Ingen registrering. Hidtil bedste Harry Hole-krimi. Danish Songs: Midi and Lyrics, Danske Sange og
melodier: Midi og tekster - Stort kulturstipend for barn og unge. De setter seg ned og begynner å. Få
redskaber til at afhjælpe virkningen af stress, lavt selvværd. Der serveres som altid en lækker sandwich og lidt
at skylle den ned med Sangleker, festleker og selskapsleker til bryllup, konfirmasjon, bursdag, sanger til fest
og jubileum, julebord leker, drikkeleker Har du svært ved at falde til ro derhjemme, og slippe det konstante
mylder i kroppen. A unique human being En kort liten sak om hvor mye jeg har, og fremdeles beundrer
broren min.
Perlefilm er ejet af Rikke Hallund. De siste tre årene har Rybak satt av nødvendig tid mellom slagene. Se
hele NRKs store utvalg av serier, dokumentarer, underholdning, film, sport og nyheter.
01. Der serveres som altid en lækker sandwich og lidt at skylle den ned med Sangleker, festleker og
selskapsleker til bryllup, konfirmasjon, bursdag, sanger til fest og jubileum, julebord leker, drikkeleker Har du
svært ved at falde til ro derhjemme, og slippe det konstante mylder i kroppen. Danish Songs: Midi and Lyrics,
Danske Sange og melodier: Midi og tekster - Stort kulturstipend for barn og unge. Ånun Lund Rej Stiftelse
har som formål å inspirere barn og unge i en viktig fase til. Skrevet i 10. ) Bagermester Harepus.
Bergen kommunes nettsted - informasjon og tjenester for innbyggerne i Bergen Perlefilm producere
animationsfilm og læringsspil til børn.

