Muziekbeleving bij Kombino Care
Sinds 1,5 jaar kom ik met veel plezier bij Kombino Care om
muziekactiviteiten te geven aan peuters en baby’s . Voor baby’s
en peuters is dit een moment om kennis te maken met alle
facetten van muziek zoals : ritme, melodie, klankkleuren,
instrumenten en vele liedjes.
We beginnen met een muziek activiteit aan tafel.Tijdens het
muziekliedje krijgen alle kinderen een schudeitje om actief hier
aan deel te nemen. Hard, zacht, snel en langzaam schudden zorgt iedere keer weer voor veel hilariteit.
Sommige kinderen zingen na verloop van tijd ook enthousiast mee.
Voor de allerjongste is dit soms nog spannend maar door herhaling ontstaat herkenning en weten ze dat de
‘’muziekles’’ hiermee begint. Hierna is het tijd voor andere liedjes die vaak passen bij het thema of seizoen
van het jaar. Soms spelen we met instrumenten en laat ik alle kinderen om de beurt het instrument bespelen.
We maken er soms een spelletje van of leren de gebaren die bij een liedje horen.
In muziekbelevingsactiviteiten sluit ik aan bij de motorische en zintuigelijke ontwikkeling.
Er is aandacht voor het zingen( taal) , een eenvoudig ritme spelen of het spelen met 1 vinger op de piano. Dit
gebeurt vaak in klein groepjes of individueel.
Door af te stemmen sluit ik aan bij de leeftijd en de ontwikkeling.
Naast liedjes en instrumenten is bewegen en beleven van muziek een manier om kinderen enthousiast te
maken. Dans en muziek zijn met elkaar verbonden.
De methode BiM ( Beleven In Muziek)gebruik ik , waarbij je muziek beleeft, hoort en voelt .
De BIM mehode is ook een manier om nieuwe muziek te leren kennen ( klassieke, film of bijv. salsa muziek).
Tijdens een muziekactiviteit maak ik soms ook gebruik van de muziektrommel. Deze zit vol met voorwerpen
die toepasbaar zijn bij bekende en minder bekende kinderliedjes. Om de beurt pakt een kind een voorwerp
uit de trommel. Elk voorwerp staat voor een liedje ( de krokodil, de wielen van de bus, de spin)
Dit lied wordt gezongen en ondersteunt met gitaar. Herkenning en herhaling staan hierbij centraal.
Waarom is muziek zo belangrijk voor jonge kinderen?
De laatste jaren is er steeds meer wetenschappelijk bewijs dat muziek een grote bijdrage kan leveren aan het
leren spreken en de cognitieve en sociale ontwikkeling. Dit begint al wanneer een kind muziek/ trilling hoort
en ervaart in de baarmoeder.
Hieronder een overzicht met de positieve effecten van muziek bij jonge kinderen.
-

Kalmerende werking ( bij baby’s, bijvoorbeeld een muziekdoosje)
Spraak en taalontwikkeling ( zingen, herkennen van woorden, uitspraak)
Motoriek ( klappen, stampen, bewegen, instrumenten bespelen)
Creativiteit ( experimenteren en onderzoeken van geluiden, ritmes, materialen enz.)
Sociale omgang ( luisteren naar elkaar, concentratie vergroten, samen spelen)
Ondersteuning van de dag-structuur ( liedjes: om te eten, naar buiten te gaan, te gaan slapen enz.)
Goede sfeer

Floor Nusselein
Meer informatie:
E-mail: flooriomuziekbeleving@hotmail.com
Site: www.flooriomuziekbeleving.nl

