Mu1/2a.3

MUZIEK

De Tijdmachine
Liedjes van mij
• Leerlingen leren zelf liedjes en klanken bedenken met
instrumenten en hun lichaam
• Leerlingen leren het lied Ik zing mijn eigen lied
Groep:
Duur van de les:
Doelen:

1/2
30 minuten
zie bijlage SLO doelen

Materialen:
• mogelijkheid om (online) muziek en video af te spelen
• ritme-instrumenten (bijvoorbeeld Chinese eetstokjes)
• bladmuziek Ik zing mijn eigen lied (zie blz. 89)
• mp3 Ik zing mijn eigen lied www.cultuurtrein.nl/muziek

ORIËNTATIE

5 minuten

Herhaal 'Hallo kinderen' - 'Hallo meester/juf' en let op de juiste toonhoogte en ritme. Geef een aantal leerlingen de beurt om
je rol over te nemen.

ONDERZOEK

10 minuten

Speel wat ritmes voor met je lijf die de leerlingen na kunnen doen. Klappen, stampen, op je been tikken, enz. Kan iemand een
ander geluid verzinnen? Kunnen we dit allemaal tegelijk nadoen? Geef het groot aan zodat de leerlingen goed kunnen zien
wanneer jij iets voor doet en wanneer ze het na mogen doen.
Geef de leerlingen twee ritmestokjes en probeer uit of de leerlingen zonder dat jij wat zegt precies weten wat ze moeten doen
(voor- en nadoen). Vraag of iemand samen met jou in de wil staan om een geluid te verzinnen.

UITVOERING

10 minuten

Het goed meedoen in het ritme is belangrijker dan het zingen.
• Zing het lied Ik speel mijn eigen lied en doe bij de kruisjes iedere keer iets anders (handenklappen, drie stappen lopen,
vingerknippen, op benen klappen, drummen met de stokjes, enz.). Tel aan het begin eventueel nog even 1-2-3 mee.
• Geef leerlingen de beurt om zelf een actie te verzinnen en voor te doen die de anderen herhalen gedurende het hele lied.
Zing het lied een aantal keer. Nodig leerlingen uit om als tussenspel zelf een liedje te bedenken.
Tip: Neem jullie zelfgemaakte liedjes op (alleen geluid of met video) en stuur het naar de ouders.

EVALUATIE

5 minuten

• Hoe doe je dat, zelf liedjes bedenken? (Met behulp van je stem, met instrumenten.)
• Wat vond je leuk/moeilijk aan het zelf bedenken?
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Ik zing mijn eigen lied
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