Kiddymusics
embarassades

Com a futurs mare o pare, és bo que sabeu que el vostre nadó té la capacitat de sentir la música abans de néixer. Els nadons
comencen a sentir i respondre als sons dins de l’úter, es per això que, la majoria, en néixer, tenen el sentit de l’oïda ben
desenvolupat i que per tant, ja estan atents als sons musicals, especialment a la veu dels seus pares i mares quan canten!
De la mateixa manera que el teu nadó estarà preparat per aprendre idiomes, ho estarà també per aprendre música.
Poc després del naixement, el nadó pot plorar, riure, fer amanyacs o cridar d’emoció, la qual cosa ajuda a preparar-los per
expressar-se musicalment algun dia. També són receptius a la música. Els estudis demostren que els nadons perceben diferències
en la sonoritat i la melodia, responen als canvis de tempo i noten quan una cançó s’està acabant. Sovint es mouen quan la música
comença o es para i poden mostrar una resposta de sobresalt quan la música s’acaba, fins i tot mentre dormen.

Com pot ajudar la música al meu nadó?
Tots els nens estan increïblement orientats a convertir-se en cantaires! De fet, els primers sis anys de vida del teu fill seran especialment
importants per al seu creixement i aprenentatge. És per això que ara és el moment perfecte per aprendre sobre com els nadons creixen
musicalment i com els pots ajudar. Kiddymusics està concebut per donar suport al desenvolupament musical del teu nadó i a la vegada
al seu desenvolupament en general.
Amb Kiddymusics, no només aprendràs a reconèixer i ajudar al teu nadó en els diversos comportaments durant el seu desenvolupament
musical; quan comenci a moure’s, jugar o respondre als sons. Aprendràs noves maneres de calmar, estimular, comunicar i jugar amb el
teu nou nadó i al mateix temps enfortir uns vincles que duraran tota la vida. A les nostres sessions també tindràs l’oportunitat de conèixer
i contactar amb altres pares i mares.

Kiddymusics t’ ofereix les següents opcions per embarassades:
· Embaràs Musical. Per dones embarassades i/o parelles en qualsevol setmana de gestació. No cal tenir coneixements musicals previs.
Els pares i mares teniu la possibilitat d’assistir a les classes de Guitarra o Piano de Kiddymusics per aprendre a tocar les nostres cançons
als vostres fills.
El CLUB Kiddymusics es el punt de trobada de tot els membres de la familia Kiddymusics; Pares, Mares, Petits, Educadors, Mestres i
Certificats KDM, Escoles Vinculades.... Hi trobareu cançons, activitats, articles d’interès, recomanacions, entrades pels espectacles
i concerts de Kiddymusics, descomptes per espectacles infantils recomanats i moltes coses més.
Ja esteu a punt per ser músics! Fes clic al nostre localitzador per trobar una classe o un taller a la teva àrea i deixa’ns el teu correu
electrònic perquè puguem seguir en contacte amb tu.
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