
Opgave - Legepladsen 
 

 

 

Introduktion: 

Du skal nu en tur på legepladsen. Den finder du ved at trykke på skiltet med bilen. 

Opgaven du skal lave her, er delt op i to dele. 

Først skal du øve dig i at sige de lyde, som noderne siger (Leg med stemmen). 

Derefter skal du komponere dine egne små rytmestykker (Leg med rytmer). 

 

1. Leg med stemmen 

Lav gerne hver lyd mindst 5 gange, så den bliver helt præcis og føles rar for din stemme. 

Træk en node op på en trampolin, og lav samme lyd som noden – træk noden tilbage igen. 

Træk en node op i bilen, og lav samme lyd som noden – træk noden tilbage igen. 



Træk en node op på den lille runde træplade, der sidder i træet, og syng samme melodi – træk noden 
tilbage igen. 

Træk en node op i gyngen, og syng med noden – træk noden tilbage igen. 

Træk en node op på svampene, og sig den samme rytme – træk noden tilbage igen. 

Træk en node op på rutsjebanen, og lav samme lyd – træk noden tilbage igen. 

Hvilken af lydene kunne du bedst lide at lave? Beskriv hvorfor – er det f.eks. fordi den lyder god, er sjov, 
eller fordi du hører din stemme på en ny måde? 

Hvis fuglen kommer forbi, mens du er på legepladsen, så husk at trykke på den – hvilke lyde laver noderne 
nu? Du må gerne øve dig i de lyde også "#$% 

 

2. Leg med rytmer 

Du kan trække to eller flere noder på legepladsen og lave forskellige rytmestykker. 

Du bestemmer selv, hvor mange noder der er i gang på samme tid, men læg gerne mærke til, hvilke lyde du 
synes lyder godt sammen. 

Hvis du vil gøre det sværere for dig selv, kan du prøve at synge med på én af lydene, mens alle noder er i 
gang på forskellige steder. 

Du kan også prøve at klappe i takt med begge hænder, samtidig med at du synger med på én af lydene. 

 

Om stemmen: 

Stemmen er en del af vores krop og sidder i vores hals. 

Ligesom vores krop holder sig bedst i form, hvis den ofte bevæger sig, så gælder det samme for stemmen. 

Den vil gerne både strække sig op ad og ned ad, synge på forskellige måder og lave sjove lyde. 

Selvom du lige har været en tur på legepladsen, har du altså også lavet gymnastik for stemmen i dag. 

 


