DICHTBIJ DE KERSTBOOM

EXTRA LESIDEE

Middenbouw

Doel zingen van een lied met 3/4 maat, begeleiden van een lied met grafische partituur
Nodig afbeeldingen bij het lied, woorden uit het lied op A4, opname lied met zang,
opname lied instrumentaal, grote trom, soundshapes, triangels, klankstaven, grafische partituur

Start de les met de werkvorm zingen uit de lesbrief ‘Dichtbij de kerstboom’ van ABC Cultuur.

LUISTEREN en ZINGEN aanleren van het eerste couplet ‘Dichtbij de kerstboom’
• Zing het eerste couplet van het lied ‘Dichtbij de kerstboom’ voor de leerlingen.
• Leg de afbeeldingen op de grond. Zeg bij elke plaatje de woorden uit het liedje die erbij horen:
kerstboom, zingen wij zacht, lichtjes, maan, sterren, ver hier vandaan.
De afbeeldingen zijn te vinden in de bijlage.
• Zing het lied nogmaals en leg samen met de leerlingen de afbeeldingen in de juiste volgorde.
• Zing samen met de leerlingen het lied een aantal keer met de afbeeldingen erbij.
• Kan iedereen het liedje meezingen? Zet de mp3 op met de instrumentale versie en zing
het lied vervolgens een aantal keer.
ZINGEN aanleren van het tweede couplet
• Gebruik voor het aanleren van de tekst woorden in plaats van afbeeldingen..
Schrijf op A4-tjes woorden uit het lied. Hou rekening met wat de kinderen al kunnen lezen.
• Kies woorden als ‘kerstboom, elkaar, kaarsen, branden, jaar, sterren, stralen, zacht, maan, kerstfeest,
vandaan’. Leg deze woorden in willekeurige volgorde op de grond.
• Zing het lied en laat een aantal leerlingen de woorden in de juiste volgorde leggen.
• Zing nu couplet 1 met de afbeeldingen en couplet twee met de woorden.

Instrumentenlegenda
SPELEN begeleiden van het lied met instrumenten en grafische partituur
• Bekijk voorafgaand de voorbeeldvideo van Toonzetters
• Verdeel de klas: 5 leerlingen spelen op een set klankstaven (2)
• De rest van de klas spelen in drie groepen op grote trom (1), soundshapes (3) of triangel (4)
• Als iedere leerling een instrument heeft, laat dan de grafische partituur zien op het digibord.
• Zet de instrumentale muziek op van het lied ‘Dichtbij de kerstboom’ en speel mee.
• Bouw het meespelen op de instrumenten per groep op.
Begin bijvoorbeeld alleen met de grote trom. Voeg dan soundshapes toe, daarna de triangels.
• Oefen de klankstaven eerst even apart, laat de rest van de klas helpen door de overige tellen mee te
klappen.
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1 grote trom
2 klankstaven
3 soundshapes
4 triangel
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