
Snakkepakker Snakkepakker 

Musik
Fokusord og -emner
Musik: Hvordan laver man musik? Hvor mange musikinstrumenter kender I? Spiller I selv, eller kender I nogen, der gør? Hvilket 
instrument kan I bedst lide? Er stemmen også et instrument? (Prøv at lege dirigent og orkester: Et barn er dirigent, og jo højere 
dirigenten løfter armene, jo mere larmer orkestret. Når armene er helt nede langs kroppen, tier alle stille).
Hornorkester: Hvad er et hornorkester? Hvilke horn findes der?
Mikrofoner: Hvem bruger mikrofoner? Hvorfor? Har I selv prøvet at tale i en mikrofon? 
Bas: Bassen har en dyb tone (prøv at lave de dybeste stemmer I kan). Hvilke instrumenter har høje toner? Kan I efterligne dem? 
Vis også, hvordan man spiller på instrumenterne.
Klappe i: Hvad er det at ”klappe i”? Hvornår bliver I bedt om at klappe i? Hvad kan man ellers sige, hvis man vil have nogen til at 
være stille? 

Synonymer
Orkester (band), til sidst (endelig/til slut), klappe i (holde mund/tie stille)

Antonymer
Til sidst (først), smukke (grimme)

Rimord 
Udlydsord  
Kan I finde ord, der rimer på:
Fest (vest, hest, bedst, blæst, gæst, protest)
Sang (gang, rang, engang, klang, lang, stang, tang) 
Bassen (kassen, gassen, klassen, pladsen, Madsen)  
Tone (kone, krone, trone, zone, Lone, klone, drone) 
Klappe (nappe, zappe, rappe, krabbe, trappe, skrappe) 

Forlydsord    
Hvilke to ud af de tre ord starter med samme to bogstaver:
Klappe, kassen, klaver
Trommer, toner, trampe

Skriftsprogsaktivitet
• Når man skriver et lille d og maler det sort, bliver det til en node. Noden viser, at der lyder musik. Tegn en masse noder oven 

i hinanden, så man kan se, at der er musik i luften. Kan I også skrive/digte en kort sang?
• Skriv emneordet på et ordkort. Sammenlign bogstaver og bogstavlyde med bogstaverne på børnenes navnekort.

Relaterede ord og sproglige vendinger
Koncert, dirigent, kor, MGP, DJ, rock, melodi, noder, fest, rockmusik, pop, sjov, danse, festival, iPod, cd, ”At være noget ved 
musikken”.  

 




