Leg videre i Lydens Land
Tak fordi I kom på besøg i Lydens Land. Hvis I skulle have lyst til at
lege lidt videre, er her lidt inspiration:
Syng og spil sangen om Lydens Land igen.
Verden er fuld af mange lyde
Nogle af dem finder vi på.
Ude i luften kan vi nyde
fuglenes sang og himlen blå.
Dadadada – dudududu.
Hvis I har glemt melodien, kan I finde den ved at klikke her: Sang Lydens Land
I kan spille på jeres krop og på alle ting, der kan give lyd. Det kan både være ude på
legepladsen og indendørs. Sammenlign lyden af metal, træ, plasticbøtter, glas. Snak om
hvordan de forskellige ting lyder, så I træner jeres ørers sans for lydkvaliteter. Musik er
meget andet, end almindelige instrumenter!
Mal din særlige sten, så den passer lige til dig.
Vælg den farve, som passer allerbedst til dens lyd.
Fuglestemmer
Musvitten lyder lidt, som om den siger: musvit, musvit, musvit. Nogle gange siger den
det 3 gange, nogle gange mange flere!
Prøv at sige det mange gange og tæl dem med fingrene.
Hvis I vil høre den, som det lyder i skoven så klik her:
https://www.fuglestemmer.dk/musvit/’
Skovduen siger hu-huu-huu-hu-hu.
Hvis man kunne oversætte til menneskesprog: ”Ik' ik' skyy(de) skovdu' ”. Og nogle gange
slutter den af med at sige: ”Vel?”
Prøv at sige det 3 gange og slut med ”Vel?”
Hvis I vil høre den på skovduesprog, så klik her: https://www.fuglestemmer.dk/ringdue/
Bogfinken siger: ”Det, det, det, det, det ka' jeg da si' li'e så tit, det ska' vær' ”.
Kan I snakke så hurtigt?
Hvis I vil høre den så klik her; https://www.fuglestemmer.dk/bogfinke/
I kan finde mange flere fuglestemmer her : www.fuglestemmer.dk
Mere smuk musik til årstiden
Hvis I har lyst til at se og høre lidt mere smuk sang og musik med Mariann og hendes
harpe, så kan I finde en lille video her:
Lyse Nætter - Mariann Mikkelsen
KulturCentralen siger tak for denne gang og sender mange hilsner fra de tre Lydlændere
Birgitte, Ulla og Mariann.
Se mere om alle vores aktiviteter og projekter på www.kulturcentralen.dk

