Lessuggestie Muziek ‘Zingen met Do-Re-Mi’
Groep: midden- bovenbouw
Doel lessuggestie
De leerlingen kunnen het lied met de Bergse tekst zingen.
De leerlingen kunnen het begin van elke nieuwe regel meespelen met de juiste toon
op een staafinstrument.

Uitleg leerkracht
De presentatie doet het werk en neemt u in stappen mee. Hieronder treft u per dia
de mogelijkheden en daar bijhorende Lessuggesties aan.
De Presentatie is een zelfopstartende Powerpoint-presentatie (hiervoor heeft u
powerpoint op uw computer nodig).

Presentatie Do – Re - Mi
Dia1: openingsdia “Zingen hoort bij Vastenavend”
Dia 2: afbeeldingen over stemgebruik. Je kunt je stem goed gebruiken, maar ook
verkeerd. Het camera-icoontje is een directe link naar een kort filmpje over zangles.
Dia 3: het luidsprekericoontje start een stemoefening. Een zangpedagoge zingt iets
voor, de kinderen in de klas zingen haar zo exact mogelijk na in het tempo.
Dia 4: De afbeelding aan het begin van dia 4 is een tekening over de stem die
gebruikt is in 2011 bij het jubileum “Dèèr mot op gezonge worre”.
Weten de kinderen de toonladdernamen die gebruikt worden bij het zg.
‘solmiseren’?
Met behulp van een staaf- of toetsinstrument (voor de leerkracht of één leerling)
kunnen de kinderen de toonladder meezingen.
Dit kan samen, tegelijk, maar eventueel ook in wisselzang  groep 1 DO, groep 2 MI
etc.
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Klik: na de muisklik verschijnt de rest van de tekst van het liedje Do-Re-Mi (Sound of
Music).
Laat het lied horen (klik op het luidspreker-icoontje).
Oefen daarna de tekst door regel voor regel voor- en na te zeggen (ook hier kunnen
groep 1 en 2 elkaar afwisselen). Laat het lied nogmaals horen waarbij de kinderen
elke eerste lettergreep van iedere zin meezingen (do-re-mi etc.).
De laatste zin vormt de uitzondering. Daar zingen de kinderen het woord ‘Dòòs’
mee.
Als de school in het bezit is van staaf- en/of toetsinstrumenten, dan kunnen enkele
leerlingen deze tonen meespelen op het instrument (do-re-mi etc.).
Laat de kinderen steeds meer woorden uit het lied meezingen. Voor de
gevorderden is er ook een begeleidende versie.
Dia 5: een extra lied. Op melodie van “my favorite things”, ook uit de Sound of
Music. Dit lied kwam ook voor in het filmpje van dia 2, maar nu met een Bergse tekst
over de Vastenavend.
Dia 6: afsluitende dia met een afbeelding van een dirigent (ceedeeke 2011)
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