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Titel: Liedjes van mij
- Leerlingen leren zelf liedjes en klanken bedenken met
instrumenten en hun lichaam.
- Leerlingen leren het lied Ik zing mijn eigen lied.
Duur van de les: 30 minuten
Doelen:
zie bijlage SLO doelen
Materialen:
- Mogelijkheid om muziek en filmpjes af te spelen
- Ritme-instrumenten (bijv Chinese eetstokjes)
- Bladmuziek Ik zing mijn eigen lied (zie bijlage 5)
- Mp3 Ik zing mijn eigen lied (zie website)

Lesfase 1 Oriëntatie 5 minuten
Herhaal ‘hallo kinderen’ - ‘hallo meester/juf ’, let op de juiste toonhoogte en ritme. Laat een paar leerlingen jouw rol overnemen.

Lesfase 2 Onderzoek 10 minuten
- Onderzoek met de leerlingen welke geluiden je allemaal kunt maken met je lijf. Probeer de verschillende geluiden in een
ritmisch schema te passen van 1-2-3-rust. Maak er een ritmische uitvoering. Eén leerling doet een geluid voor in 1-2-3-rust.
De rest van de groep doet het in hetzelfde tempo na. Probeer het goed door te laten lopen. Geef elke leerling 2 ritmestokjes en laat ze onderzoeken welke geluiden ze er mee kunnen maken. Stimuleer ze om op allerlei dingen in de klas te slaan.
Laat een paar leuke geluiden horen in het 1-2-3-rust schema.

Lesfase 3 Uitvoering 10 minuten
- Zing het lied Ik speel mijn eigen lied en doe bij de kruisjes iedere keer iets anders (b.v. klappen, drie stappen lopen, vingersknippen, op benen klappen, drummen met de stokjes). Je kunt aan het begin nog even 123 meetellen tijdens de actie.
- Laat de leerlingen zelf een actie verzinnen en voordoen. De andere leerlingen herhalen de actie gedurende het hele lied.
Zing het lied een aantal keren. Nodig leerlingen uit om als tussenspel zelf een liedje te bedenken.
Suggestie:
Het gaat er nu vooral om dat de kinderen het ritme goed meedoen, het zingen is minder belangrijk.
Wat niet betekent dat je geen complimenten mag geven aan de kinderen die ook meezingen.

Lesfase 4 Evaluatie 5 minuten
- Hoe doe je dat, zelf liedjes bedenken? (met je stem, met instrumenten)
- Wat vond je het leuk/moeilijk aan het zelf bedenken?
Suggesties:
Je kunt jullie zelfgemaakte liedjes opnemen (met video/geluid) en naar de ouders sturen.
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