Hyldekær-børn blev
sangstjerner
Børn fra Børnehuset Hyldekær i
Gundsømagle har lagt stemmer til
ny sangbog på DVD

Der var glæde i Børnehuset Hyldekær i fredags, da
børnene modtog et eksemplar af sangbogen "Søde
Ord". (Foto:FJ)

GUNDSØMAGLE: En gruppe bestående af de ældste børn fra børnehuset Hyldekær i Gundsømagle
har deltaget med bevægelser og
sangstemmer i forbindelse med en
DVD-optagelse. Det er forfatteren,
musikeren, læreren og sangskriveren Erik Vierø Hansen, der nu udgiver en sangbog med CD og
DVD.

Sangbogen hedder Søde Ord, fordi den netop tager fat på at træne børnene i de
lydrette ord, som netop er søde for børn, fordi de udtales som de staves, eksempelvis ko, so, føl, mus, osv. Erik Vierø Hansen har i en årrække forsket intenst i de dybereliggende årsager til læse- og staveproblemer. En af hans opdagelser var betydningen af såkaldte lydrette ord i begynder- undervisningen. Lydrette ord er nemme
og logiske at arbejde med, idet de staves som de siges. Han opdagede også, at de
børn han startede med at undervise i lydrette ord, lærte at læse betydeligt hurtigere
og sikrere.
For at supplere sangbogen med de digitale medier, blev Hyldekærs børn inviteret
med i arbejdet. Leder i Hyldekær, Merete Hansen har været meget glad for samarbejdet:
- Vores børn har lært alle bogstavsangene og lydene til de enkelte bogstaver via de
danse og sange, som vi laver på DVD"en. Det har de gjort uden at de er klar over,
at det er en læring, som de får brug for i skolesammenhæng. Det er jo et vældig
godt kort at have på hånden ved skolestart. Vi har haft det rigtigt sjovt undervejs og
jeg er stolt over, at Hyldekær nu også kan opleves på DVD og CD. Jeg har tidligere
arbejdet sammen med Erik om børns indlæring. Denne sangbog er virkelig banebrydende i forhold til læring i børnehaven, siger Merete Hansen, som understreger, at
sangbogen kan bruges til børn fra 3-4 års alderen.
I fredags holdt Hyldekær en reception, hvor sangbogens forfatter overrækkede et
eksemplar til Hyldekærs store børn. Sangbogen "Søde Ord" er udkommet på forfatterens forlag Alkalær.
Publiceret: 06. Juni 2006 13:28

