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Kom og vær med, når vi skal synge, klappe og tegne de syv
stamtoner i musikkens alfabet 
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Der er syv stamtoner

Stamtoneklap

Musikkens alfabet med sten

Alfabetklap

Elevark

Hvad er Legende Musikteori?

 

- MUSIKKENS ALFABET

 
I dette forløb synger, klapper og tegner vi musikkens

alfabet og via nogle sjove og hyggelige aktiviteter styrker
eleverne kendskabet til musikalfabtets 7 stamtoner samt

den vertikale læseretning
.

Musikkens alfabet er en forløber til nodelæsningen og
derved en hjørnesten i musikteorien. 

 

Forløbet henvender sig til indskolingen

 



 DER ER SYV STAMTONER
  (Musikkens alfabet)

 
Formål: At styrke kendskabet til Musikkens alfabet ved hjælp
af pulsklap
Materialer: Ingen
Antal deltagere: 2+
Alder: 5+
Forudsætninger: Ingen
 
Lær sangen og sæt klapperytmen på:
(Lår - klap - lår - klap)
Få en videogennemgang her af: "Der er syv stamtoner"
 
Her er teksten : (melodien er "Oles nye autobil") 
 

"A B C D E F G - A B C D E F G
Der er syv stamtoner i musikkens alfabet"

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

1)  Hvad er din yndlingsfarve?
2)  Hvad er dit yndlingsdyr?
3)  Hvor gammel er du?

 
Eller andre rytmer der akkompagnerer sangen:

1) Lår - klap - klap
2) Lår - klap - knips
3) Lår - klap - knips - hoved
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STAMTONE KLAP
  (Musikkens alfabet)

 
Formål: Styrke kendskabet til stamtonernes rækkefølge og
dele et godt grin
Materialer: Eventuelt et sæt Musikalfabetkort
Antal deltagere: 2+
Alder: 7+
Forudsætninger: Ingen
 
Øv musikkens alfabet ved hjælp af denne sjove klappeleg: Følg
dette link og få en videogennemgang af "Stamtoneklap"
 
De 4 steder hvor stamtonerne klappes:
 

1) Klap på knæene
2) Klap på maven
3) Klap på hovedet
4) Klap over hovedet
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Tag eleverne med ud.

Find 7 sten, hvorpå der kan stå en af stamtonerne fra

Musikkens alfabet.

Når eleverne har er kommet tilbage efter at have fundet 7 sten,

så lad dem skrive de syv stamtoner A B C D E F G - altså, en

stamtone på hver sten

Placer eleverne på græsset – med deres egne sten – og med

god afstand til hinanden.

Eleverne skal nu finde stenen med stamtonen A. Denne sten

placeres tættest på knæene.

Ovenover stenen med stamtonen A lægger eleverne stenen

med stamtonen B (vertikal læseretning).

MUSIKKENS ALFABET MED STEN
(Musikkens alfabet)

 

Formål: Styrke kendskabet til stamtonernes rækkefølge og dele 

et godt grin

Materialer: Eventuelt et sæt Musikalfabetkort

Antal deltagere: 2+

Alder: 7+

Forudsætninger: Ingen

 

DEL1:

(Brug evt. tusserne Hobbymaker fra Permapaque).

 

DEL 2:
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Fortsæt på denne måde indtil der ligger sten på græsset fra A 

Syng sangen "Der er syv stamtoner" (Oles nye autobil) – og peg

samtidigt på stamtonerne.

Lav uorden ved at blande stenene og når læreren siger: ”NU”

forsøger eleverne at lægge stenene i samme rækkefølge som før.

 

MUSIKKENS ALFABET MED STEN 2
 

til G.

 

 

FIF OG TIPS:
Måske kan eleverne finde en lille gren, som de kan bruge som

pegepind/kølle mens de synger og peger på stenene?

 

Varier med rækkefølgen på stamtonerne, så man første gang

synger musikkens alfabet forfra og slutter af med at synge det

bagfra ”(ABCDEFG_GFEDCBA_)
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Tag eleverne med ud, og sæt jer i en

Vis de to første klap (nr. 1 og nr. 2) og lad eleverne gentage
efter dig.

Sæt efterfølgende flere og flere klap på indtil alle 7
omgange er introduceret.

Når eleverne har lært "Alfabetklap" kan du sætte dem ned
overfor hinanden på to rækker, hvor de så kan skiftes  til at
være den række, der "starter".

ALFABETKLAP
   (Musikkens alfabet)

 
Formål: Styrke kendskabet til stamtonernes rækkefølge 
Materialer: Ingen
AnAltal deltagere: 2+
Alder: 8+
Forudsætninger: Ingen
 
 

Se en video med Alfabetklap her
 
 

 stor rundkreds med god plads mellem jer. 
 

 

(Læg mærke til at der kun er 4 variationer i alt - resten er
bare gentagelser).
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Klap i bordet på alle 7 stamtoner 

Bord - hænder - bord - hænder - bord - hænder - bord 

Bord - hænder - knips - bord - hænder - knips - bord

Bord - kryds - bord - klap - knips - klap - bord

Bord - hænder - knips - bord - hænder - knips - bord

Bord - hænder - bord - hænder - bord - hænder - bord

Klap i bordet på alle 7 stamtoner

Lad eleverne sige stamtonerne bagfra.

Lad 1 gruppe sige stamtonerne forfra og den anden

gruppe sige stamtonerne bagfra.

Lav den som "ekko" - når 1. gruppe har sagt ABCDEFG én

gang, så starter 2. gruppe.

Lad eleverne sige stamtonerne i tertser.

Her er rækkefølgen - husk at gentage hver linje:
 

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

 
FIF OG TIPS:
 

ALFABETKLAP 2

Legende Musikteori 2020 



UDFYLD OG SKRIV MUSIKKENS
ALFABET FORFRA OG BAGFRA
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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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