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Hit med musikken Bodil Hessellund Hent PDF Forlaget skriver: Hit med musikken giver pædagoger,
børnehaveklasselærere, talepædagoger og lærere i indskolingen inspiration til, hvordan musikken kan

understøtte tilegnelsen af alfabetets sproglyde. Materialet er udsprunget af Hit med lyden, som handler om
bogstavernes lyde, og hvordan man kan lege med dem.

Bogens teoridel belyser, hvorfor det er så vigtigt at synge og lave musik med børn fra de er små, og giver et
indblik i musikkens kraft ud fra et neuropsykologisk perspektiv sammen med en talepædagogisk gennemgang
af bogstavernes lyde. Bogen giver også et bud på, hvordan musikaktiviteter kan understøtte den sproglige

udvikling og dermed på sigt også læsetilegnelsen.

Musik skaber smil, glæde og samhørighed, og det er dybt motiverende i alle læreprocesser. Musikkens mange
muligheder for det legende udtryk skaber samtidig grobund for børnenes indbyrdes relationer og relationer

mellem børn og voksne.

Praksisdelen i bogen består af 14 sange med nodebilleder, akkorder og vejledninger til lege. Bagerst i bogen
er der en cd med de 14 glade og festlige sange.
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