Mu4.5

MUZIEK

Overal zit muziek in
Drumming
• Leerlingen leren het lied Drumming
• Leerlingen leren te spelen met ritmestokjes
• Leerlingen leren presenteren
Groep:
Duur van de les:
Doelen:

4
45 minuten
zie bijlage SLO doelen

Materialen:
• mogelijkheid om (online) muziek of video af te spelen
• ritmestokjes voor elke leerling
• tekst en bladmuziek Drumming (blz. 130)
• mp3 Drumming www.cultuurtrein.nl/muziek
• video Pen Beats www.cultuurtrein.nl/links

ORIËNTATIE

5 minuten

• Wie kan er vertellen met welke voorwerpen we muziek hebben gemaakt?
• Wat voor instrument hebben we vorige keer zelf gebouwd?

ONDERZOEK

15 minuten

• Kijk het videofilmpje Pen Beats.
- Wat hebben de leerlingen gezien?
- Wat deden de jongens in dit filmpje?

UITVOERING

20 minuten

•
•
•
•

Zing of luister het lied Drumming.
In welke taal wordt dit lied gezongen? Zijn er woorden die de leerlingen al kennen?
Zing of luister het lied een paar keer terwijl je zelf meespeelt met bijvoorbeeld ritmestokjes (of drumstokjes).
Deel de ritmestokjes uit en oefen het ritme op de tafel. Let daarbij op dynamiek; de muziek en zang moeten nog te horen
zijn. Spelen de leerlingen tegelijkertijd? Oefen dit een paar keer, waarbij je zelf zingt of de muziek laat
horen.
• Zijn er leerlingen die tegelijkertijd kunnen zingen en met de ritmestokjes kunnen spelen?

EVALUATIE

5 minuten

In het lied klinkt de tekst 'drumming on the table, on the chair, on the floor, on the door, everywhere’. Verdeel de klas in
verschillende groepen. Er kunnen bijvoorbeeld twee leerlingen ‘on the door’ op zich nemen en de andere groepen kunnen
wat groter zijn. Voer het lied nu uit. Kunnen de leerlingen nu ook tegelijk spelen en zingen?
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TEKST

Drumming
Uit: Eigen-wijs

Drumming, drumming on the table (drum drum)
Drumming, drumming on the chair (drum drum drum)

Drumming on the door (drum drum)
Drumming on the floor (drum drum)
Drumming drumming drumming everywhere (drum drum)

BLADMUZIEK

Drumming
Uit: Eigen-wijs
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