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Forløb til Sangglad  
Her får I ideer til, hvordan I derhjemme kan være Sammen om Skolestart. 

Aktiviteterne her knytter sig til spil-appen Sangglad fra Sangens Hus. 

Appen er gratis og til både iOS og Android. På sangglad.dk kan I finde musikvideoer samt printark til 

lege og farvelægning. 

Forslag til aktiviteter 

Rim og remser – som nipnapper 

Lyt til Nede i Fru Hansens kælder, som er en remse med en masse rim i. Syng den gerne sammen, så 

børnene får sagt ordene og oplever, hvordan de rimer. Nu skal I selv arbejde med rim-par. 

Hent printarket med nipnapperen på sprogsporet.dk og snak om rimene. Kan I selv finde på rim eller 

andre sange med remser? 

Ud at synge på legepladsen 

Sæt lyd på jeres bevægelser på legepladsen og syng om, hvad I leger eller ser. Brug gerne melodierne 

Drala eller Aura for Laura til at lave jeres egne sange – blandt andet når I gynger på legepladsen. Drala 

kan høres på YouTube – se for eksempel Fagtesangbogens video. 

Nomernes Orkester 

Leg komponister og lav jeres egne stykker musik på et online ”musikstudie” med Nomernes orkester. 

I finder orkesteret på forfatteren Jan Kjærs hjemmeside jankjaer.dk under fanen med gratis 

materialer. I kan også vælge at læse bøgerne om Nomerne af Jan Kjær. 

Spil med vand 

Fyld en masse syltetøjsglas, kander eller glas med forskellige mængder vand og oplev, hvordan I kan 

lave forskellige lyde ved at banke på dem, droppe sten i eller køre jeres fugtede fingre på kanten.   

Forslag til bøger og hjemmesider 

− Dan Brown: Vild symfoni (2020) 

− Kyrima Trapp: Kig og snak om musik, lyd & instrumenter (2019) 

− Sangglad: https://sangglad.dk/ 

− Online musikstudie: http://jankjaer.dk/nomernesorkester/  

 

 

 

 

Sammen om Skolestart er støttet af Slots- og Kulturstyrelsen og er et samarbejde mellem Bibliotekernes 

Sprogspor og Dansklærerforeningen. Se mere på sprogsporet.dk/sammen-om-skolestart 
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