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En voksen tar bort ett sangkort under kledet.
Alle får se sangkortene om igjen.
Hvilken sang er borte?
For å gjøre det vanskeligere kan man ta bort
flere sangkort, eller man kan legge til eller
bytte ut sangkort.

5 Fisketur
Fest en stor binders på hvert sangkort. Lag en
"fiskestang" med en magnet i enden.
La barna være med på "fisketur"!
Syng den sangen som kommer på kroken.
Så er det nestemann til å prøve fiskelykken.

6 Sangløype
Heng opp sangkort som "poster", i trær eller
busker, slik at det utgjør en løype.
Merk tydelig med "start" og "mål". La barna gå
sammen to og to - eller gå sammen med en
voksen. Når dere kommer til en post synger
dere sangen og går videre til neste post. Når
alle postene er besøkt, alle sangene er sunget
og dere kommer i mål, er det stor stas med
utdeling av diplomer. Skriv ut på www.fava.no

8 Lag egne sangkort
Når dere har tegnet sanger kan dere lime dem
opp på kartong og klippe dem til.
På 1, 2, 3 har dere laget egne sangkort.

9 Julekalender
Pakk inn sangkort og åpne ett kort hver dag i
desember, for eksempel før spisestunden.
Dette kan gjøres ellers i året også; med vår,
sommer, høst eller vinter som tema.

10 Syngeles
Knekk lesekoden med sangkort. Velg ut
sanger som dere kan godt. Bruk tekstsiden av
kortene og syngeles. Før pekefingeren under
hvert av ordene når dere syngeleser.
Utgitt av Barnebokforlaget Children’s House. Tips oss
på post@childrenshouse.no eller la deg inspirere av
lydfiler, videoer, utskrifter og nyheter på
SHUFFLEbook aktivitetssenter: www.fava.no

Positive opplevelser stimulerer til læring

Let’s SHUFFLE!
SHUFFLEbook i praksis

7 Lag noe av en sang
Bruk sangkortene til inspirasjon når dere
tegner og maler, klipper eller limer. Syng Lille
Petter Edderkopp og Itsy Bitsy Spider, og lag
en edderkopp.

10 tips til aktiviteter
dere kan gjøre sammen

tips!
1 Hvilken sang
Forbered deg ved å velge ut sangkort
til gruppen. Spre kortene utover gulvet eller
bordet med bildesiden ned. Den første
deltageren trekker en sang og gjetter
hvilken sang som skjuler seg bak tegningen.
Snakk om ting i bildet. Sangen synges i
fellesskap og neste deltager trekker ny sang.
Slik fortsetter dere til det ikke er flere kort
igjen.

2 Hvilket kort
Vi lærer både raskere og bedre når vi tar i bruk hele sanseapparatet. Foto: Morten Golimo, Kløverbakken Barnehage

Historien gjentar seg

"Det eneste man lærer av historien er at ingen
lærer av historien" heter det. Men det heter
også at historien gjentar seg ...

Brukt i generasjoner

Sangkort har vært brukt i Norge i
generasjoner. Engasjerte voksne har tegnet,
klippet og limt hjemmelagde sangkort.
Kortene, enten de er hjemmelagde eller ei, er
et viktig virkemiddel i kommunikasjonen med
barn, uavhengig av utviklingsnivå.

Kunnskapseventyr

Vær så god - inspirert av metoden fra norske
barnehager er du en del av et aldri så lite
“kunnskapseventyr.”

Metoden med kortene, som har fått fellesbetegnelsen SHUFFLEbook, brer om seg.
Nye titler dekker stadig flere bruksområder
og kortene er like populære blant barn som
voksne.

Fungerer i praksis

Historien viser at metoden fungerer i praksis.
Kan det være så enkelt som at positive
opplevelser stimulerer til læring? Vi tror det!
Hjerneforskning viser at vi lærer både raskere
og bedre når vi tar i bruk hele sanseapparatet,
og stoler på at underbevisstheten gjør jobben,
- uten å gjøre noe nummer ut av det.*
Så “Let’s SHUFFLE!”
* Lozanov. [SHUFFLE er engelsk for å blande, stokke kort.]

Spre sangkort utover gulvet eller bordet
med bildesiden opp. En deltager (gjerne en
voksen i starten) synger en valgt sang og de
andre skal finne kortet. Den som finner
kortet først griper det og er nestemann til å
velge ut sang som skal synges. Slik fortsetter
dere til det ikke er flere kort igjen. Om dere
vil kåre en vinner, er det den som sitter med
flest kort på hånden.
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Legg noen sangkort med bildesiden opp på
et bord, i et fat eller på gulvet. Dekk til med
et klede (kjøkkenhåndkle, skjerf, pledd el.)
Kledet fjernes og deltakerne får se på sangkortene i for eksempel 20 sekunder, før
kledet igjen legges tilbake. Forsøk å huske
så mange sanger som mulig.

