Peutermuziekles

op het kinderdagverblijf
basis voor hun
Muzikale activiteiten met jonge kinderen zijn een
ritmespelletjes
verdere muzikale ontplooiing. Door zingen, dansen,
muziek en
met
ouwd
vertr
en luisteren naar muziek raakt het kind
beleeft het plezier aan muziek.

Algemene doelstelling

De aangeboren muzikale vaardigheden van het kind op een speelse wijze
stimuleren en de totale ontwikkeling van het kind ondersteunen.
Muziek is goed voor de ontwikkeling van kinderen.

Wat leert het kind?
COGNITIEF:
• experimenteren en ontdekken, kennis maken met oorzaak en gevolg,
stimulatie van het concentratievermogen.
MOTORISCH:
• In veel baby- en peuterliedjes zit een bewegingselement: Klap eens in je
handjes, In de maneschijn.
• Er is bijna geen peuterliedje waarbij het kind stilzit.
• Kruipen, springen, twee stokjes tegen elkaar tikken: zo ontwikkelt het kind
zich spelenderwijs natuurlijk.
SPRAAK/TAALONTWIKKELING:
• Het zingen en herhalen van liedjes is een belangrijk hulpmiddel. Liedjes en
opzegversjes vertellen over allerlei dingen uit de belevingswereld van het
kind.
• Door de melodie worden woorden beter onthouden en rijm ontwikkelt het
gevoel van taal.
ZINTUIGLIJK:
• Horen, zien en voelen worden ontwikkeld door muziekactiviteiten.
• Het laten horen van mooi klinkende bellen, een speeldoosje of een muziekinstrument trekt de aandacht van de kinderen.
• We gebruiken veel kleurig materiaal: ballen, shawls, ballonnen en linten
• Bij liedjes over hard en zacht , wat zit er in deze zak, wordt het tactiel
ervaren aangesproken.
RUIMTELIJKE ORIENTATIE:
• Bij muziek hoort bewegen , dansen, achter elkaar als een treintje rijden,
achteruit lopen, enzovoorts. Door bewegingsoefeningen gaan kinderen zich
vrijer voelen, ze leren de mogelijkheden van het lichaam kennen. Ze ervaren
de grenzen van de ruimte waarin ze zich bewegen. Ook leren ze spelenderwijs begrippen als: voor/midden/achter en groot/klein.
SOCIAAL-EMOTIONEEL:
• Samen zingen en spelen geeft een gevoel van verbinding. Een peutertje
speelt nog niet veel samen, maar samen in de kring dansen en omvallen
(Jan Huigen in de ton) is heel favoriet.
• Muziek kan helpen bij het uiten van emoties zoals blijdschap, verdriet en
boosheid
• Samen muziek maken stimuleert de sociale ontwikkeling; samen delen,
aanpassen, luisteren en op je beurt wachten.
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Lesopbouw

Een les is opgebouwd uit vaste onderdelen en onderdelen die variëren. We
beginnen altijd met een begroetingsliedje en eindigen met hetzelfde slotliedje.
Dit geeft structuur en duidelijkheid waardoor het kind zich sneller veilig voelt.
Daartussenin zitten muziekactiviteiten zoals zingen, bewegen, spelen op
instrumenten en luisteren. De activiteiten zijn afgestemd op leeftijd, interesse
en ontwikkeling van de kinderen.
Kinderen en leidsters kunnen zo ervaren dat samen zingen en bewegen leuk is!
De kinderen maken muziek met kleine instrumenten zoals ritme stokjes en
percussie, maar maken ook kennis met grotere instrumenten zoals bijvoorbeeld
de gitaar en de blokfluit.

Wie? Wat? Waar?

• De lessen zijn bedoeld voor kinderen tussen 1,5 en 4 jaar.
• Ook is het mogelijk lessen speciaal voor babygroepen te geven, vanaf
4 maanden, mits er voldoende begeleiding is. Dit kan in onderlinge
afstemming.
• De lessen worden gegeven door Lieneke Schotanus, die ruime ervaring heeft
op het gebied van groepsaanbod voor peuters. De lessen worden gegeven op
locatie, bijvoorbeeld een kinderdagverblijf of buurthuis.

Groepsgrootte en opbouw

• De peutergroepen bestaan uit maximaal 12 kinderen, de babygroepen uit
maximaal 9 kinderen. Om een aanbod op maat te kunnen bieden geven wij
geen les aan verticale groepen van 0-4 jaar.
• Tijdens de les is altijd een pedagogisch medewerker aanwezig die bekend is
met de groep. Op deze manier waarborgen we de veiligheid van de kinderen, hebben we een extra rolmodel dat de kinderen stimuleert en kunnen de
docenten hun kennis delen.

Kosten lessen kinderdagverblijf

• Elke les heeft een duur van 30 minuten waarbij wij per les een wissel en
opbouw tijd rekenen van 5 minuten.
• De kosten van lessen hangen af van de hoeveelheid lessen die wordt
afgenomen.
• Wij maken vrijblijvend een offerte voor u.
• 1 uur afname >> 85 euro per uur
• Vanaf 2 uur >> 60 euro per uur
Extra: Bij een serie van 5 lessen of meer betaalt u
70 euro per uur voor een los uur.
Aanvragen voor gastlessen dienen uiterlijk een
maand voor datum gedaan te worden.

Meer informatie of aanmelden?
06 41 97 23 05 • 071 521 14 44 • www.mirtetak.nl

