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Bogen indeholder en teoretisk del, der gennemgår det spæde barns musikalske og motoriske udvikling og en
praktisk del. I den praktiske del er der idéer og legeforslag til lege, der styrker og udvikler spædbarnets

medfødte musik- og bevægelsesglæde og sikrer, at barnet får en god grundmotorik. Denne er en forudsætning
for en god motorisk udvikling, der bevirker, at barnet bliver i stand til at deltage i lege og socialt samvær med

andre børn, ligesom det har vist sig, at en god motorik er en forudsætning for indlæring i det hele taget.
Alle sange i bogen er kendte børnesange, og bogen ledsages af en dvd, så materialet er lige til at gå til og kan

bruges af fx forældre uden særlige musiske forudsætninger.

Emner: Leg og musik, Pædagogik
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