
RYTMEKROPPEN
- sammen hver for sig! 

Legende Musikteori

Der er rytmer overalt - i naturen og i din krop. Kom og vær
med, når rytmerne får lov til at folde sig ud.



INDHOLDSFORTEGNELSE 
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Vi sidder i en ring

Natur-rytmer

Elevark

Der sad to katte på et bord

Bim Bum Bitty

Hvad er Legende Musikteori?

 

- RYTMEKROPPEN

 
I dette forløb er der rytmer overalt - i naturen, i din krop,

på din krop og med dine fingre. Du kan lave en hel del
musik med bare dig og din krop - men hvorfor ikke gøre

det sammen med nogle andre - bare på afstand?
 

Med udgangspunkt i pulstræning, lærer du i dette forløb
3 grundflæggende rytmer, som udmynter sig i 3 sjove

sange med bodypercussion.

Forløbet henvender sig til indskolingen

 



Tag eleverne med ud.
Lær eleverne de tre grundlæggende rytmer og de
tilhørende håndtegn:  Jello           Blue       Rest 

Del eleverne i 3 grupper (med god afstand 😉) 

Lad hver gruppe sige deres rytme 8 gange hver.

Vælg en dirigent, som skal bestemme hvilken rytme der
skal siges (den rytme, som dirigenten peger på) Du må
gerne (som lærer) understøtte pulsen med klap eller
tromme.

 

NATUR-RYTMER
(Rytmelæsning)

 
Formål: At eleverne selv skaber nye rytmer ved hjælp af
naturmaterialer
Materialer: Rytmelæsningskort
Antal deltagere: 2+
Alder: 6+
Forudsætninger: Eleverne må gerne på forhånd have
stiftet bekendtskab med Blue, Jello og Rest
 
DEL 1:

Se her hvordan)
Brug evt. Rytmelæsningskortene
fra Legende Musikteori.

 

1. gruppe er JELLO
2. gruppe er BLUE
3. gruppe er REST 
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https://youtu.be/yAuM8kmmpRw
https://youtu.be/yAuM8kmmpRw


Del klassen op i grupper med 4 elever i hver gruppe.

De 4 elever skal nu på jagt i skoven efter naturting,
som de kan “skrive” rytmer med.

Når eleverne har samlet grene, 

Lad hver gruppe opføre deres rytmer for hinanden
med bodypercussion.

 
DEL 3:

 

 

sten, blade etc. vender de tilbage 
til skolegården og begynder at 
“skrive” rytmer med de ting, de 
har fundet i skoven.

 

 

Skift gerne dirigenten ud flere gange.

Erstat nu rytmehåndtegnene med bodypercussion:

Lad eleverne selv finde på nogle nye variationer af de
tre rytmer, som I laver sammen på klassen - udført med
bodypercussion.

 
DEL 2:

JELLO = tramp 2 gange med fødderne
BLUE  = klap 1 gang i hænderne 
REST   = sæt dit håndtegn for “rest” ud fra munden og
hvisk: “Rest”.... ligesom om du ville sige: “Schyyyy”�
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NATUR-RYTMER 2



LAV RYTMER TIL DIN MUSIKKAMMERAT
Du  vælger selv, hvilke af de tre rytmer du vil have i kasserne,
men husk,  at der skal være 4 stk. i hver kasse :-) Vælg mellem:

Et eksempel på en rytme med 4 stk. i hver kasse: 

1

6

4

5

3

2
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Spille hinandens rytmer.
Spille en af rytmerne fra kasserne, og lad din kammerat     
 finde den, du spillede.
Klippe rytmerne ud og lav en lang rytme.
Erstat rytmerne med instrumenter, f.eks: Blue=rytmepinde,
Jello=trommer, Rest=schyy og del dem op i mellem jer. 

Prøv nu - sammen med din kammerat - at: 



Få en videogennemgang af: "Vi sidder i en ring"

Lær sangen og sæt klapperytmen på:

VI SIDDER I EN RING
  (Pulstræning/Bodypercussion)

 
Formål: At styrke pulsfornemmelsen ved hjælp af
bodypercussionsklap og sammenspil
Materialer: Ingen
Antal deltagere: 2+
Alder: 5+
Forudsætninger: Ingen
 

 

(F.eks. lår - lår - klap /  "Jello - Blue")
 

Alle:      Vi sidder i en ring og laver rytmer sammen
               Vi sidder i en ring, men sig mig lige en ting:
Lærer:  "Kan du mon fortælle - hvad hedder du"?
Elev:      "Jeg hedder Alberte"
Alle:       Lår - lår - klap
 
Noden kan du downloade her:

 
FIF OG TIPS:
Find endelig på flere spørgsmål til eleverne:

1)  Hvad er din yndlingsfarve?
2)  Hvad er dit yndlingsdyr?

Andre rytmer der akkompagnerer sangen kunne være:
1) Lår - klap - klap / "Jel-lo - Blue - Rest"
2) Lår - klap - knips /"Jel-lo - Blue - Rest"
3) Lår - klap - knips - hoved / "Jel-lo - Jel-lo"

- 
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https://youtu.be/aWDGAG7X9AE
https://youtu.be/aWDGAG7X9AE
https://youtu.be/aWDGAG7X9AE
https://legendemusikteori.dk/wp-content/uploads/2019/11/Sk%C3%A6rmbillede-2019-11-04-kl.-12.57.27.png
https://legendemusikteori.dk/wp-content/uploads/2019/11/Sk%C3%A6rmbillede-2019-11-04-kl.-12.57.27.png


Lær sangen og sæt klap/fagter på.

DER SAD TO KATTE PÅ ET BORD
  (Pulstræning/Bodypercussion)

 
Formål: At styrke pulsfornemmelsen ved hjælp af
bodypercussionsklap og sammenspil
Materialer: Ingen
Antal deltagere: 2+
Alder: 7+
Forudsætninger: Ingen
 

(Se en videogennemgang af: "Der sad to katte på et bord")
 
Vers 1:
Der sad to katte på et bord - Krittevitte vit bum bum
Den ene på den anden glor - Krittevitte vit bum bum
Så sa´ den ene: "Hør min ven" - Krittevitte vitte vitte vit bum bum
"Sku´vi ikke ta´ og kravle ned" - Krittevitte vit bum bum
 
Her kan du se, de 7 steder på kroppen der bruges til
bodypercussion:
 

1) 1 tramp med begge fødder (Jello)
2) 1 klap på begge lår (Jello)
3) 1 knips i hver hånd (Jello)
4) 1 klap i hænderne (Blue)
5) 1 armstrejf (Blue)
6) 1 klap (Blue)
7) 1 "pistolskydning " med hver hånd (Jello)
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Lær sangen Bim Bum Bitty her, og sæt klap/fagter på.

BIM BUM BITTY
  (Pulstræning/Bodypercussion)

 
Formål: At styrke pulsfornemmelsen ved hjælp af
bodypercussionsklap og sammenspil
Materialer: Ingen
Antal deltagere: 2+
Alder: 7+
Forudsætninger: Ingen
 

 
 
Tekst til "Bim Bum Bitty"
 
A-stk.      /:Bim Bum Bim Bum Bitty Bitty Bum

        Bitty Bum Bitty Bitty Bum Bim Bum :/
 
B-stk.      /:Bim Bum Bitty Bitty Bum
                  Bitty Bum Bitty Bitty Bum Bim Bum :/
 

Hver gang du synger "Bim", 
så klapper du. 

 
Hver gang du synger "Bum", 
så knipser du.

 
Hver gang du synger "Bitty", 
så klapper du på din mave.
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https://youtu.be/-3FMVRuunVA


HVAD ER LEGENDE MUSIKTEORI?
 
Legende Musikteori er vores bud på at højne det
musikfaglige niveau i Danmark. Vi tror på, at vores bud
på et fælles sprog for musikundervisningen, kan skabe
en rød tråd i musikundervisningen, lige fra børnehaven til
talentklasseundervisningen på diverse musikskoler.
 
Med udgangspunkt i musikteori leger, synger, spiller og
bevæger vi os i musikkens verden. Med den legende
tilgang, hvor kroppen er i spil, møder vi topmotiverede
elever, som nysgerrigt kaster sig ud i det musikteoretiske
univers, som klæder eleverne på til at kunne sætte sit
eget aftryk på musikken. 
 

Gentagelse er nøgleordet for at                
blive god til noget, derfor vil der            
være bud på, hvordan man kan
øve musikteorien - på forskellige
måder!
 

Vi vil rigtig gerne gøre eleverne selvhjulpne og med
udgangspunkt i musikforståelse, musikudøvelse og
musikalsk skaben og den anerkendende pædagogik,
sættes der strukturerede rammer for en
musikundervisning, der tilgodeser den enkelte elev.
 
Legende Musikteori Aps er stiftet af Carsten Viuf og Gitte
Chren. De er begge konservatorieuddannede musikere,
med rod i masser af praksis- og undervisningserfaring.
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Vi har siden 2010 holdt adskillige workshops rundt omkring i
Danmark. "Learning by doing" og "hands on" er et par
centrale elementer i forbindelse med vores workshops -
hvad enten det omhandler lege, spil, sange, sammenspil
eller andre aktiviteter.
Det er vigtigt for os, at alle kan gå i gang dagen efter en
workshop. Derfor medfølger der på alle vores workshops,
en undervisningsbog, hvor samtlige spil, lege, sange og
aktiviteter er udførligt beskrevet og sat ind i en progressiv
form.
 
               Se mere på www.legendemusikteori.dk
 

         Rigtig god fornøjelse!
 
 

Carsten Viuf & Gitte Chren.
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