
 

GIV DIT BARN ET SPROGLIGT & MUSIKALSK FORSPRING I LIVET…  

 

MUSIKALSK SPROGFORLØB 
For forældre med babyer i alderen 4-9 måneder. 

Beskrivelse: 

Forløbet er udarbejdet ud fra et fokus på den tidlige sproglige 

indsats. Det er et teoretisk forløb med understøttende praksis, 

som består af musik og yoga, for at give jer, som forældre, 

redskaber til at arbejde med sproglig udvikling hjemme. 

Forløbet varer fire uger og består af tre teorigange og fire 

praksisgange.  

Teorien foregår i Sproghuset, Stadion allé 19, Ikast. Praksis 

foregår i Glassalen i Musikskolen, Strøget 47, Ikast. 

 

 

 Vores mål er at videregive 

viden, redskaber og 

forståelse for vigtigheden af 

den tidlige sproglige 

indsats, i forhold til sproglig 

udvikling og barnets senere 

skolestart. 

 

I vil blive præsenteret for 

teori omkring babytegn, 

sprogets milepæle, 

skriftsprog og højtlæsning, 

musikkens betydning for 

sprogudvikling, yogaens 

anvendelsesmuligheder i 

sprogudviklingen, samt 

teori omkring 

sansestimulering.  

Teorien foregår i 

Sproghuset uden børn. 

Praksis vil bestå af musik 

og yoga som redskaber til 

arbejdet med sproglig 

udvikling. Her får I som 

forældre mulighed for i 

fællesskab at afprøve og få 

ideer til hvordan I lege 

videre hjemme. I får 

udleveret teoretisk 

materiale, lydfiler, artikler, 

rasleæg og tørklæde. 

 

 

 

[Tilføj flere herlige 

oplysninger her!] 

 

[Der er plads til én til her!] 

 
Teori:  

Onsdag d. 15/8  

kl. 16.30-17.45 
Sproghuset, Vestbyens 

Børnehus, Stadion Allé 
19, 7430 Ikast 

 

Praksis:  
Mandag 20/8 kl. 10-11 

Mandag 27/8 kl. 10-11 
Glassalen, Musik Skolen, 
Strøget 47, 7430 Ikast 

 

[Datoer og klokkeslæt] 

[Datoer og klokkeslæt] 

 

 
 
 

http://sproghuset.ikast-brande.dk/


 

Datoer for teori og understøttende praksis: 

 

Babytegn og sprogets milepæle 

Teori:(uden børn) 

Onsdag 15.8 kl 16.30-17.45  

Sproghuset, Vestbyens Børnehus, Stadion Allé 19, 7430 Ikast 

Praksis: (med børn) 

Mandag 20.8 kl. 10-11 

Mandag 27.8 kl. 10-11 

Glassalen, Musik Skolen, Strøget 47, 7430 Ikast 

 

Yoga, musik og sansestimuli i forhold til sproglig udvikling. 

Teori: (uden børn) 

Onsdag 29.8 kl 16.30 – 17.45 

Sproghuset, Vestbyens Børnehus, Stadion Allé 19, 7430 Ikast 

Praksis:(med børn) 

Mandag 3.9 kl. 10-11 

Mandag 10.9 kl. 10-11 

Glassalen, Musik Skolen, Strøget 47, 7430 Ikast 

 

Skriftsprog og højtlæsning samt afsluttende evaluering. 

Teori: (uden børn) 

Onsdag 12.9 kl. 16.30-17.45 

Sproghuset, Vestbyens Børnehus, Stadion Allé 19, 7430 Ikast 
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Undervisere: 

Astrid Maria Jørgensen, musikpædagog Ikast-Brande Musikskole 

Alis Kaasgaard, sprogvejleder i Sproghuset Ikast-Brande Kommune 

Hanne Marie Lauridsen, sprogvejleder i Sproghuset Ikast-Brande Kommune. 

 

Tilmelding til Josephine Bilkerdÿk på mail: jobil@ikast-brande.dk 

Senest 6. august 2018 

 

Pris: 250,- overføres til Reg. Nr. 3333 Kontonr. 3406152391 - med Navn og 

mailadresse.  

 

Max. deltagerantal 12 babyer og deres forældre. 

Tilmelding er først til mølle. 

 

Vi glæder os til at se aktive og deltagende forældre og babyer : ) 
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BABY- YOGA gør godt for alle….. 

BABY-YOGA er for alle…. Muskelløse som smalle 
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