
SANGSKATTEKISTERNES  
FYSISKE OG MOTORISKE VERDEN

 Sangskattekisternes verden er for de 1-3 årige

 Den forberedende workshop afholdes på  
 Ishøj Kulturskole i lokale 14, Vejledalen 9, Ishøj

 Børneworkshops afholdes i institutionerne

	 Der	vil	på	den	forberedende	workshop	være	kaffe,	te,	vand	og	frugt

Underviser er Hanne Mørkenborg fra Ishøj Kulturskole. 

Hanne er uddannet klassisk pianist fra Det Kgl. Danske Musik- 
konservatorium i København og efteruddannet samme sted  
i Elementær Musikpædagogik (EM) for børn i alderen 1-9 år  
og hørelære for børn 6-12 år.

Hanne har undervist i babymusik, musikalsk legestue samt  
0. klasser siden 2009 og er mor til to drenge på hhv. 8 og 11 år.  
Hun er desuden uddannet yogalærer og har kurser i  
induktionsmassage.

Sangskattekisternes fysiske og motoriske verden er tænkt som et forløb, der sættes  
i gang med en forberedende pædagogworkshop, efterfølges af Kulturpakke-forløb  
(workshops i institutionerne) og derefter lever videre hos jer. I får nogle idéer, som I kan 
videreudvikle og få inspiration fra.  

Det er tanken med kulturpakkeforløbet – Sangskattekisternes fysiske og motoriske  
verden, at børnenes dagligdag og noget af det, I laver i institutionen kan være en  
integreret del af forløbet, så der opstår en genkendelighed og sammenhæng mellem  
de to verdener, en rød tråd og at udformningen af sangskatteskisterne/æskerne sammen  
med børnene ikke bliver noget ekstra, I skal nå.

- Dvs. Sangskattekisternes fysiske og motoriske verden starter i institutionen inden  
musikundervisningen MED børnene som primære aktører. Det er dem, som maler æsken, 
finder det, der skal klistres på æsken og så vidt muligt laver de symboler der repræsen- 
terer de sange og aktiviteter, der er i forløbet.

Sangskattekisterne/æskerne er en forudsætning for kulturpakkeforløbet, og det  
vi tager udgangspunkt i og bruger i undervisningen. Derfor er det vigtigt, at I har  
én	sangskattekiste	færdig	og	klar	til	brug,	inden	musikundervisningen	finder	 
sted ude hos jer i institutionerne.
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I år er temaet MOTORIK. Vi vil bl.a. beskæftige os med børns kropsholdning  
og styrke/kontrol eller mangel på samme.

Vi dykker ned i Sangskattekistens fysiske og motoriske verden, hvor vi ser, rører  
og snakker om, hvad der er i kisterne, hvad det kan, og hvilken sang eller aktivitet  
vi skal i gang med. – I vil få idéer og inspiration til, hvad I selv kan lave  
af fysiske lege/aktiviteter for at styrke børnene. 
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DEN FORBEREDENDE WORKSHOP 
På workshoppen vil I blive præsenteret for viden indenfor bl.a.:

 motorisk udvikling af barnet og hvilken betydning det har

 hvordan man kan spotte et barns manglende udvikling indenfor de 3 primære  
 sanseområder

 idéer og forslag til fysiske og musiske aktiviteter der i samspil med hinanden  
 kan styrke udviklingen indenfor de 3 primære sanseområder. 

INDEN WORKSHOPS I INSTITUTIONERNE 
LAVER HVER INSTITUTION EN SANGSKATTEKISTE
Æskerne males, pyntes og dekoreres med ting I finder – fx et blad, sten, pind, skrue, 
knap, billede, nød, agern osv. – Der kan være ca. 4-5 børn om at lave én æske. 
 
I	æsken	lægges	flg.	symboler,	som	repræsenterer	sangene,	vi	skal	synge:

 slange – den kan laves af en sok, strikkes/hækles/pølsestrik osv. 
 vippe – to ispinde, to pinde fra legepladsen osv.
 en sav – ikke en rigtig !! Klip en ud, evt. kan I finde en legetøjssav
 æble – laves fx i filt, pap-maché eller stof
 fjer
 trillebør – billede eller tegning
 rumpegang – skriv ordet på et stykke papir I efterfølgende laminerer
 bold

Der skal være ét af hvert symbol i Sangskattekisten.

EFTER KULTURPAKKEFORLØBET
I arbejder videre med de værktøjer og idéer, der er blevet brugt/arbejdet med  
på de to workshops med børnene. – I kan selv finde på nye aktiviteter og sange,  
der understøtter børnenes motorisk og fysiske udvikling.

I er velkommen til at ringe på Tlf. 6031 9436, hvis I har spørgsmål.

Jeg glæder mig til at se jer!

Kh. Hanne 
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