Lessuggestie muziekles liedjes
Groep: middenbouw-bovenbouw
Doel lessuggestie
De kinderen kunnen de liedjes op de juiste toon (mee)zingen en de evt.
bijbehorende opdracht uitvoeren.

Uitleg leerkracht
In de powerpoint voorstelling vind je een aantal liedjes dat prima past bij het motto
van dit jaar (2017). Het gaat er vooral om de kinderen met enthousiasme en het liefst
op de juiste toon wat extra liedjes te laten zingen. Bewust heb ik gekozen voor 2
liedjes in het Berregs dialect en 2 liedjes in het ABN. Uiteraard zijn er diverse
verwerkingen bij de liedjes te bedenken. Hieronder een paar suggesties, maar doe
vooral wat het beste bij jouw groep past…… veel (zang)plezier

Opdracht
Mocht je willen inzingen, dan zijn de dierengeluiden uit het eerste liedje prima
materiaal om die in een bep. ritme en verschillende toonhoogten te gebruiken. Ook
het maken van glijtonen en het gebruik van dynamiek (hard-zacht) is een goede
oefening.
“Ouwe Driekus eb ’n stal” is de Berregse versie van het beroemde stapelliedje “Old
mac Donald”. Lees eerst met de kinderen voordat je de langzame versie probeert.
Als uitdaging staat er ook een snellere begeleiding bij. Het lied begint met 4 maten
intro en heeft verder geen tussenspel (dus na de laatste regel begin je weer meteen
vooraan)
“De gròòtste boer” is een vrij snel lied. Je kunt er voor kiezen de regels om-en-om
(wisselzang) door 2 groepen te laten zingen. Als het goed gaat, maak er gerust een
filmpje van, waarbij de genoemde dieren (of alleen de woorden daarvan) op tijd in
beeld verschijnen. Zo heb je al snel een hele leuke videoclip…..uploaden op
kindervastenavend.nl en klaar!
“Krokodillenbillen trillen niet” Luister naar het lied en laat de kinderen op de
kleurplaat (bijlage) van het nijlaard een bolletje kleuren telkens bij het woord ‘bil’ of
‘billen’. (antwoord: 27). Leer de kinderen het lied aan. Als extra kunnen de kinderen
zelf een dans/beweging bedenken bij de twee verschillende delen: couplet 
tango (hoekig, stijfjes, krokodil); refrein  wals (rond, zwierig, nijlpaard en olifant).
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“Eland op een eiland” Net als het vorige lied een lied van Jeroen Schipper (Daar
komt de Boegieman e.a.). Ook een stapellied net als “Ouwe Driekus” maar nog
even lastiger. Op de laatste dia wordt de tekst vervangen door plaatjes. Lukt het nu
ook nog om het lied juist te zingen? Je kunt eenvoudige bewegingen (laten)
bedenken bij de woorden: eland/eiland/zee/Zeeland/weiland/zijkant en die ook
gestapeld uit te laten voeren……Tante Aal 2.0

Aanvullende suggesties (voor uitbreiding opdracht)
onderstaande kleurplaat staat als pdf in de bijlage
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