Hjemme-rytmik
Favrskov Musikskole tilbyder
musikundervisning for dig og din
baby hjemme hos jer.

Hjemme- rytmik varetages af
musikpædagog Margit Vestbo,
som er ansat ved Favrskov
Musikskole og har mange års
erfaring i musikundervisning af
småbørn og deres forældre.

FAVRSKOV MUSIKSKOLE

Vesselbjergvej 15
8370 Hadsten
Telefon: 8964 4420
musikskole@favrskov.dk

Musik i trygge og vante omgivelser

Rytmer, remser, sange og dans

En god start på livet

Den allerførste musik
Musik i trygge og vante omgivelser

Helt små børn har det som regel
bedst derhjemme og i selskab med
børn og voksne, som de kender.
Det er her, de udfolder sig og lærer
en masse nye ting hver dag.

En god start på livet

Er du lige blevet mor, og vil du
gerne have nogle dejlige og
nærværende musikalske oplevelser
med dit barn, så tilbyder Favrskov
Musikskole som noget nyt, at lave
babyrytmik hjemme hos jer.
Det kan f.eks. være sammen med
din mødregruppe, eller hvis I er en
flok veninder med nogenlunde
jævnaldrende babyer.

Musikalsk samvær stimulerer
barnets sanser og motorik, og det
har store sociale kvaliteter for
barnet, når det foregår i en lille
tryg gruppe. Desuden er det med til
at styrke barnets fremtidige
sproglæring.

Rytmer, remser, sange og dans

Babyrytmik er baseret på helt
enkle sange og remser. Nogle er
kendte for de fleste, og andre kan
hurtig læres. Der veksles mellem
stille stunder og nær kontakt
mellem mor og barn og danse,
hvor store og små oplever
fællesskabet i gruppen.
Der anvendes rasleæg, farverige
tørklæder og andet til sangene, og
undervisningen foregår på
børnenes præmisser.

Hvis I er en mødregruppe, som
ønsker Hjemmerytmik, så kontakt
Favrskov Musikskole og aftal
nærmere. Babyrytmikken foregår
hjemme hos jer, og afholdes når
babyerne er mest oplagte til det.
Bagefter kan I nemt fortsætte jeres
mødregruppemøde, og babyerne
kan få lidt mad og et lille hvil.

