Muziek

Muziek van mij

Mu8.3

Schrijf je eigen tekst
- Leerlingen leren een tekst schrijven op een ritme
- Leerlingen leren rappen op een bestaande tekst
Duur van de les: 60 minuten
Doelen:
zie bijlage SLO doelen
Materialen:
- Mogelijkheid om muziek af te spelen
- Mogelijkheid om klassikaal websites te bekijken
- Pen en papier
- Mp3 Rappen doe je zo (zie website)

Lesfase 1 Oriëntatie 5 minuten
Creatief omgaan met woorden is een kunst.
Noteer en bespreek samen de eerste vier woorden die in je opkomen als je aan je schoenen denkt.

Lesfase 2 Onderzoek 10 minuten
- Door middel van een brainstorm kun je op bruikbare tekstideeën komen voor een rap.
- De leerlingen gaan in groepen een lijst van kernwoorden opstellen die past bij het thema “Ik neem je mee”.
- Als de tijd om is, lezen (een aantal) groepen hun woordenlijst voor.

Lesfase 3 Uitvoering 40 minuten
De leerlingen gaan met behulp van de kernwoorden een passende tekst schrijven op Ik neem je mee. Ze herschrijven de
gerapte, schuingedrukte tekststrofen uit het origineel (zie bijlage1) en vervangen die voor hun eigen tekst. Leerlingen kunnen in
groepen of individueel aan het werk.
Na afloop laten enkele leerlingen hun werk horen. Ze rappen hun eigen tekst in het rapritme. Als dat lukt, kan het ook op de
muziek van Ik neem je mee.
Suggestie:
- Met Rappen doe je zo doe je een fysieke warming-up door de flow van de rap uit te vergroten in beweging en geluid.
- Maak van de tekstpresentaties een (simpele) geluids- of video-opname zodat de leerlingen en jij de komende les de flow van
de tekst makkelijk kunnen herpakken.
- Laat leerlingen die dat leuk vinden er danspassen of bodysounds bij verzinnen.
- Deze opdracht Uitvoering kan ook goed als zelfstandig werken opdracht gedaan worden.

Lesfase 4 Evaluatie 5 minuten
Na de presentaties stemt de klas op de beste drie raps.
Is voor iedereen duidelijk waarom deze drie raps als besten zijn verkozen?
Suggestie:
De gemaakte raps kunnen eventueel ingezet worden tijdens het concert in plaats van de normale raptekst. Voeg de zelfgeschreven raptekst en zangtekst (zie bijlage 1) samen tot één geheel zodat de tekst helemaal klopt op Ik neem je mee.
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