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Karaoke je mee!
MEDIAWIJSHEID M5.1

Opdracht 
De leerling maakt kennis met het fenomeen karaoke, de online muziekdiensten en vindplaatsen van muziek. In een 
groepje zoekt en selecteert de leerling een instrumentale en/of karaoke clip met songtekst. Elk groepje presenteert en 
zingt zijn nummer voor de klas. Het populairste nummer wordt met de hele klas gezongen.
 
Groep: 5
VOORBEREIDING: ± 30 minuten (Hangt af van de voorkennis en technische randvoorwaarden.)
KIJKEN:           15 minuten
MAKEN:          20 minuten
VERWOORDEN:    25 minuten 

Focus op competentiegroep: Gebruik:
 G1: Kan geschikte apparaat/platform bij het doel kiezen.
 C1: Kan bij verschillende informatiebehoeften het juiste medium kiezen.
  Kan de aard van informatiebronnen inschatten: weet bijvoorbeeld informatieve   
  bronnen van entertainmentbronnen te onderscheiden.
  Kan (crossmediaal) schakelen tussen diverse informatiebronnen.
  Weet diverse online informatiebronnen te benutten om informatie te vinden en te  
  gebruiken voor eigen doel.
Mediawijsheid competentie: B1: Maakt kennis met verschillende mediatypen
 C2 Onderhoudt onder begeleiding via sociale 
  netwerken contact met zowel familie, vrienden, verenigingsgenoten en   
  medescholieren.

Leerdoelen
• De leerling ontwikkelt een taalgevoel door middel van songteksten.
• De leerling leert meer over de elementen van karaoke.
• De leerling leert een songtekst, clip en/of instrumentale versie op internet op te zoeken.

Voorbereiding
Bedenk welk KIJK-leerdoel je wilt benadrukken:
• De leerling leert meer over de elementen van karaoke.
• De leerling leert meer over de online vindplaatsen van muziek en muziekdiensten.

Benodigdheden
• Digitale schoolbord
• De geprinte songtekst van een populair nummer

Lessuggesties
• Zoek op YouTube de instrumentale versie van een populair lied op. Vraag eens een week van tevoren rond welke nummers  
	 	 van	een	animatiefilm,	kinderen	voor	kinderen,	junior	songfestival	of	top	40-nummer	populair	op	school	zijn.
• Zoek op en zet de clip klaar voor vertoning op het digibord.
• Print de songtekst uit.
• Leer meer over de gratis versie van de online muziekdienst Spotify en maak een klassikaal account aan 
 op Spotify, zie bijlage 5.
•	 Maak	eventueel	een	klassikaal	account/kanaal	van	YouTube	aan	als	je	ervoor	kiest	om	de	filmpjes	van	de	klas	in	een		
  afspeellijst te bewaren en af te spelen.

KIJKEN!
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Maak kennis met Muziekweb, de muziekbibliotheek van Nederland. Deze database is niet alleen een kanaal om Cd’s te lenen 
van en in zijn geheel te luisteren in de bibliotheek, maar ook een manier om gericht muziek via YouTube en/of Spotify thuis of 
op school te beluisteren. Meer informatie in bijlage 5.

• Activeer aan het begin van de les de voorkennis over YouTube. Vraag of de leerlingen ook playbacken op of meezingen met   
 hun favoriete nummer(s). Vertel daarna meer over de ontstaansgeschiedenis.
• Activeer kennis over de verschillende muziekdiensten op internet. Welke zijn bekend en welke gebruiken ze?
• Vraag waar een liedje uit bestaat en behandel dit kort. Ga verder met de vraag hoe je het kunt meezingen met een clipje
 waarbij je alleen de muziek hoort en de tekst ziet noemt?
• Vraag de leerlingen hun (Nederlandstalige) lievelingsliedje te noemen en vraag of ze het door jou geselecteerde nummer
 kennen. Leg uit dat ze dat liedje gaan zingen door middel van karaoke als opwarmertje van de les.
• Deel of laat de blaadjes met de songtekst uit(delen) en lees de tekst hardop voor.
• Laat de kinderen het liedje met het blaadje voor zich zingen.
• Vertoon via de laptop de instrumentale en/of karaoke versie van het nummer op het digibord.
• Laat de hele klas meezingen.
• Vraag de leerlingen of de tekst woorden bevat die ze niet kennen.
• Behandel die woorden of haal zelf een aantal woorden uit de tekst die je wilt bespreken.

Voorbereiding
Bedenkt welk MAAK-leerdoel je wilt benadrukken:
- De leerling ontwikkelt een taalgevoel door middel van songteksten.
- De leerling leert een songtekst, clip en/of instrumentale versie in een groepje op internet op te zoeken.

Benodigdheden
• Computers met koptelefoons (in computerlokaal)
• Eventueel mogelijkheden om songtekst te printen

Lessuggestie
• Verdeel de klas in groepen om een eigen (Nederlandstalig) nummer te selecteren voor ‘karaoke je mee?’
• Leg uit dat een liedje in een karaoke versie op verschillende manier gezocht kan worden:
 Muziekweb (maakt gebruik van YouTube, Spotify) en YouTube.
 Lees in bijlage 5 hoe de veilige zoekmodus in YouTube aangezet kan worden.
• Licht toe dat jij als leerkracht bepaalt of de tekst van het liedje geschikt is om mee te dingen voor het populairste Karaoke je  
 mee?-nummer. Vertel waar je op gaat letten: duur van het nummer, woordgebruik, geschiktheid van het beeldmateriaal.
• Geef mee dat niet op alle vindplaatsen de songtekst zichtbaar is. En dat de tekst van het liedje apart opgezocht kan worden.
• Laat ze hun karaoke je mee-nummer per mail inleveren. Bedenk hoe je het onderdeel verwoorden het beste kan    
 aanpakken. Zijn afspeellijsten handig?

Voorbereiding
Bedenk welk VERWOORD-leerdoel je wilt benadrukken:
• De leerling kan vertellen over de (digitale) zoektocht naar en keuze van het karaokenummer van de groep.
• De leerling kan zijn of haar ervaring delen over het gebruik van een online muziekdienst en over een vindplaats van muziek.

Reflectie/presentatie
• Elk groepje presenteert met behulp van het digitale schoolbord zingend hun Karaoke je mee-nummer. Er wordt gestemd   
 op het populairste/leukste Karaoke je mee-nummer.
• Print bij het ontbreken van de songtekst van het winnende lied, deze voor de klas uit.
• Vraag de leerlingen hoe het was om met een lied mee te zingen, dat zij zelf hebben opgezocht en hebben gekozen.
• De les wordt afgesloten met nummer 1 van Karaoke je mee!

VERWOORDEN!

MAKEN!


