Muziek

De Tijdmachine

Mu1/2a.4

Titel: Liedjes van nu
- Leerlingen leren het lied Pannenkoeken bakken
- Leerlingen werken samen in het lied Pannenkoeken bakken
Duur van de les: 30 minuten
Doelen:
zie bijlage SLO doelen
Materialen:
- Mogelijkheid om muziek en filmpjes af te spelen
- Speellokaal of grote vrije ruimte in klas
- Rond laken of een grote ronde lap van elastische stof/
parachute
- Een aantal pittenzakken
- Liedje De tijdmachine https://www.schooltv.nl/video/
tijdmachine-met-wolfram/#q=vroeger
- Aflevering Koekeloere De Tijdmachine
https://schooltv.nl/video/koekeloere-de-tijdmachine/
#q=tijdmachine
- Bladmuziek Pannenkoeken bakken (zie bijlage 3)
- Mp3 Pannenkoeken bakken (zie website)

Lesfase 1 Oriëntatie 10 minuten
Kijk één van de filmpjes over de tijdmachine. Bespreek met de leerlingen waar je allemaal naar toe zou kunnen gaan met een
tijdmachine. Betrek ook de toekomst erin. Vertel dat je morgen/volgende week graag pannenkoeken wil gaan bakken.

Lesfase 2 Onderzoek 5 minuten
Inventariseer met de leerlingen wat je allemaal nodig hebt om pannenkoeken te kunnen bakken?

Lesfase 3 Uitvoering 10 minuten
- Leer het lied ‘pannenkoeken bakken’ aan de leerlingen, met de bewegingen.
- Laat alle leerlingen met beide handen een stuk van de elastische stof vasthouden. Vertel dat dit jullie pannenkoekenpan is en
gebruik een pittenzak als pannenkoek. Leg deze in het midden van het doek neer. Zing het lied met de leerlingen, vervang de
tekst ‘Pak hem als je kan’ voor ‘Vang hem als je kan’. Bij de tekst ‘Vang hem als je kan’ laat je de leerlingen de doek naar beneden gaan, zodat bij ‘HAP’ de pittenzak omhoog wordt gelanceerd. Let op! De pittenzak moet wel weer opgevangen worden
in de doek. Als dit goed gaat, kan er steeds weer een nieuwe pannenkoek bij, net zo lang tot er toch een uit de pan vliegt.

Lesfase 4 Evaluatie 5 minuten
- Wat moet je doen als je pannenkoeken wilt bakken? Hoe begin je? Wat doe je daarna?
- Wat helpt, als je de pittenzak goed omhoog wilt krijgen en weer goed wilt opvangen?
Suggesties:
Organiseer een echte pannenkoekbakochtend.
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