Perspectief: kinderen

2 Zingen
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Op de website vind je de stageles Blikjesdrum en het lied Blikjesdrum. Deze
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Het overnemen van de toon gaat niet vanzelf; het moet de kinderen wel geleerd worden (zie ook paragraaf 2.4.7). In het algemeen gebeurt dat in groep 2
of 3, maar ook met groep 1 kun je allerlei spelvormen doen waarmee je het
toonovernemen voorbereidt. De basis is de volgende werkwijze (waarop je
natuurlijk eindeloos kunt variëren).
Naar aanleiding van het lied Blikjesdrum trommelen de kinderen op allerlei
■ Speel een motiefje uit een lied of enkele tonen op een staafspel.
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Blikjesdrum
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Tekst en muziek: Frans Haverkort
Tekst en muziek: Frans Haverkort

Speel de volgende motieven op een keyboard of op klankstaven d, e, g, a en c’.
Zing ze na op ‘boem tsjing boem tsjing boem’ en laat de kinderen het
dieherhalen.
kinderen opdoen bij het experimenteren met dit soort klank-

De ervaring
bronnen en instrumenten, komt in hogere groepen weer van pas bij het spelen
van instrumentale stukken, ritmebegeleidingen, het verklanken van verhalen of
afbeeldingen enzovoort.
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In de videoles Zoem zoem (fragment 3, Toonovernemen) zie je hoe Petra het
toonovernemen voorbereidt bij het lied Zoem zoem zoem. Zie ook de stageles
Zoem (groep 3).

2.4.7 Lied aanleren
Perspectief: vakdidactiek
Leer in de onderbouw een nieuw lied altijd spelenderwijs aan en ondersteun
dat met diverse activiteiten. Hierbij kun je drie fasen onderscheiden: inleiding,
aanleren en uitbreiding.

Inleiding
Je introduceert het lied door het in een betekenisvolle context te plaatsen: met
een verhaaltje, een gesprek, een drama-activiteit, een spel, een bewegingsvorm of gewoon naar aanleiding van een voorwerp dat je meeneemt, breng je
de kinderen in de juiste sfeer. Stel spelenderwijs moeilijke woorden of begrippen aan de orde. Ook al heb je liederen op het niveau van de kinderen
uitgezocht, je kunt er niet van uitgaan dat ze de liedteksten wel snappen.
Beperk je hierbij niet alleen tot uitleggen. Juist de variatie in aanpak met
aanschouwelijk materiaal, dramatiseren, associatiespelletjes en dergelijke levert een grote bijdrage aan de taalontwikkeling van kinderen. Gebruik het
digibord voor illustraties, visualisering van de inhoud of om een gesprek op
gang te brengen.

Aanleren

Ochtendgymnastiek
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Je geeft het goed klinkende voorbeeld: op de juiste toonhoogte, in het juiste
tempo, duidelijk verstaanbaar, zuiver, in het correcte ritme en met een verzorgd stemgebruik. Het kan erg zinvol zijn om een aantal keren een opname
van het lied te laten horen: hoe beter de kinderen luisteren, hoe beter ze het
straks zingen. Zorg er dan altijd voor dat de kinderen tijdens het luisteren actief
zijn (zie bijvoorbeeld de videoles Ochtendgymnastiek).
Zing het lied vaak voor (acht tot tien keer is voor de kinderen geen enkel
probleem). De kinderen luisteren gericht met behulp van duidelijke vragen:

