

Er zijn 5 korte opdrachten.



De leerkracht kan kiezen om elke dag één opdracht te doen of om juist een paar opdrachten
achter elkaar uit te voeren.



Werk je vanuit deze PDF-lesbrief, klik dan op de foto’s met YouTube vignet om de
educatiefilmpjes te openen.



Je kunt de opdrachten ook uitvoeren via het digibord door middel van de Prezi Lesmateriaal
Hoge Noo(d)t. Wanneer je onderstaande link kopieert en in je browser plakt wordt de Prezi
geopend.

http://prezi.com/iazsolo5kp8e/?utm_campaign=share&utm_medium=copy&rc=ex0share

 Maak kennis met de muzikanten:
Hoge Noo(d)t wordt gespeeld en gezongen
door de vijf zangeressen van Wishful Singing.
Deze groep geeft concerten van Amsterdam
tot in Amerika. Ook is Wishful Singing vaak
op radio en tv te horen en te zien.
De zangeressen hebben elkaar leren kennen
op het Nationaal Kinderkoor. Tijdens een
zeilvakantie zijn ze voor de lol samen gaan
zingen en ze zijn er niet meer mee
opgehouden. Wishful Singing bestaat al meer
dan 10 jaar!
Wishful Singing wil graag dat alle kinderen
elke dag op school kunnen zingen. Daarom
maken ze liedjes en muziekspelopdrachten voor het digi-bord met Wishful Music Education (Wishful ME).
Niet alleen kinderen vinden de liedjes en spellen leuk: Vorig jaar was Koningin Máxima op bezoek bij een van
de Wishful Music Education scholen.
 Vertel waar de voorstelling over gaat:
Juf van Net tot Schoon gaat tijdens het schoolreisje eventjes naar de wc. Nou ja, eventjes? Per abuis trekt ze
zichzelf door en spoelt zo de afvoer in.
Drijfnat belandt ze in de vieze maar ook wonderlijke wereld van het riool...
 Bespreek met de kinderen hoe ze denken dat het verhaal verder gaat.
 klik en bekijk het filmpje:

 Bespreek met elkaar welke geluiden je in het riool kunt horen.

 Luister naar de muziek in het filmpje. Welke instrumenten hoor je?
 Klik op het plaatje om de muziek te beluisteren.

Het liedje dat je hoorde tijdens het filmpje werd a cappella gezongen. Het enige instrument dat je hoorde
was de stem!
Bij a cappella-zang gebruik je alleen je stem om muziek te maken. Je zingt dan niet alleen de melodie maar
maakt bijvoorbeeld ook de baslijn.

 Bespreek de betekenis van de roodgekleurde woorden:

We zingen van drek en derrie en donkerbruine drab
We zingen het groot en magisch modderlied.
We zijn hier de koning te rijk in dit slijmerige slijk
We zingen het groot en magisch modderlied

O modder, modder, het is een zootje maar dat vind ik juist wel fijn
O modder, modder, wat is het heerlijk om voor altijd vies te zijn

Je hebt geleerd dat je met je stem de melodie kunt zingen en een baslijn kan maken.
 Hoeveel verschillende stemmen hoor en zie je in dit filmpje?

 Kijk het filmpje nog eens en doe zachtjes mee met een van de zangeressen.
Lukt het om door elkaar te zingen terwijl het toch als één geheel klinkt?

 Leer het magisch modderlied:

https://www.youtube.com/watch?v=wsouQYAgkUw

Zing mee met het a cappella Modderlied.
Gebruik je mooiste stem, ga goed zitten en ga ervoor!

Mail naar info@wishfulme.nl voor nog meer digitaal lesmateriaal.

Meer muziek horen en zien? Kijk op:

www.oorkaan.nl
www.wishfulme.nl
www.wishfulsinging.nl

