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MUZIEK MET JUF JANINE
DIY activiteiten voor in de klas

Hoi, ik ben juf Janine. Wat leuk dat jullie meedoen
aan de activiteiten deze week. Veel plezier!

Maandag: HET KINDERMUZIEKWEEKLIED 2022

Luister het Kindermuziekweeklied 2022 via de
gratis lesmethode van 123ZING op 123zing.nl/
kindermuziekweek en gebruik de bodypercussie
versie van Eric en Freek met het boek.
Laat de hele groep oefenen met een boek. Speel nu het
Optreden af en kijk of iedereen het tempo van Freek
en Eric aan kan houden.

Dinsdag: SAMEN TELLEN EN TOCH
NIET
Zoek op internet een Metronoom en zet hem op 80
bpm, dit is jullie beat. Tel met de hele klas een paar keer
tot vier, tegelijk met de beat. Zeg de 1 hard en de andere
tellen zacht. Blijven jullie gelijk? Doe nu het hetzelfde,
maar tel nu tot zeven. De 1 zeg je hard, de andere tellen
zeg je zacht.
Verdeel nu de klas in twee groepen. De ene groep telt tot
twee, de andere groep tot drie. Ook nu zeg je alleen de 1
hard en de andere zacht. Kun je samen met je groep op
de beat blijven? Maak het moeilijker door meer groepen
te maken en/of door de metronoom op een sneller
tempo te zetten.

Woensdag: VRIENDEN, MUZIEK, RAP

Er is veel muziek geschreven over vriendschap, in alle
talen van de wereld en in verschillende muziekstijlen.
Denk aan pop, jazz, klassiek, rap en muziek bij films
en series. Kennen jullie liedjes of muziek die over
vrienden gaan? Als je een lied of rap zou schrijven over
vriendschap, wat zou daar dan qua tekst/woorden in
moeten komen? Schrijf dit op.
Ga nu in groepjes een rap schrijven. Laat net als in
een Sinterklaasgedicht de laatste woorden steeds op
elkaar rijmen. Op internet zijn veel rap-beats te vinden,
zoek er een uit die je lekker vindt klinken. Oefen met je
groepje om je rap ritmisch uit te spreken op de beat.
Vier regels is al super, maar meer mag natuurlijk ook.

Donderdag: GELUIDENMACHINE
Zoek op internet een Metronoom en zet hem op 80 of
90 bpm, dit is jullie beat. Tel samen met de klas tot 8 en
begin dan weer bij 1. Blijf samen met de beat en elkaar.
Ieder kind kiest nu een eigen cijfer. Tel nu opnieuw tot
8, maar zeg alleen het cijfer dat je gekozen hebt op de
goede plek in de rij en sta erbij op. Maar ga ook snel weer
zitten voordat de volgende staat. Ging dit goed?
Nu bouwen we een machine. Ieder kind kiest weer een
cijfer waar hij/zij nu geen cijfer noemt, maar in plaats
daarvan een geluid maakt. Dit mag met je stem, maar
het kan bijvoorbeeld ook een dierengeluid zijn. Zorg
dat je geluid klaar is als de volgende tel begint. Als je
meerdere rondjes van 8 beats achter elkaar maakt,
ontstaat er een originele geluidenmachine.

Vrijdag: PARTY!

Tijd voor een feestelijke afsluiting van de
kindermuziekweek. Zoek zoveel mogelijk titels
van muziek over vriendschap en maak samen
een playlist. Voorbeelden zijn: I’ll be there for you
(Friends), We go together (Grease), Vrienden voor het
leven (Danny de Munk), Help! (The Beatles), Wannabe
(Spice Girls), Count on me (Bruno Mars).
Mocht je nog andere liedjes bedenken die niet over
vriendschap gaan, mogen ze natuurlijk ook op de
playlist. Het leukste is om samen met je vrienden
muziek te maken. Zoek de karaoke-versies of de
songteksten op via internet. Lampen uit en zing en
dans nu lekker mee met de muziek. Partytime!

