Lesbrief Carnaval – Muziek maken mbt Boomwhackers

Lesdoel
Kinderen weten na deze muzieklessen samen een carnavalliedje te spelen.

Korte inhoud
Na een korte instructie door de leerkracht kan met behulp van meespeelvideo’s met de hele klas in
fases toegewerkt worden naar het in klasverband spelen van een carnavalsliedje. Eventueel samen
met de zelf geschreven tekst (andere opdracht) kan er ook bij gezongen worden.

Voorbereiding/materialen
•

Haal de boomwhackersets

•

Lees de uitgebreide toelichting door

•

Zorg dat de video’s klaar staan op het digibord/beamer/scherm

Suggesties
•

In de andere lesmaterialen zit ook een opdracht om een tekst te schrijven. Het allerleukste is het
natuurlijk als jullie een eigen tekst hebben gemaakt en tegelijk de melodie kunnen spelen.

•

Als er leerlingen of leerkrachten zijn die een instrument bespelen en noten kunnen lezen, kun je
hen vragen met hun eigen instrument mee te spelen. De bladmuziek staat namelijk ook op de
site.

•

Je kunt oneindig variëren en de kinderen bv in plaats van 1 > 2 kleuren boomwhackers geven.

•

Ook het wisselen van de kleur is een eenvoudige maar uitdagende opgave.

Uitgebreide toelichting

In 3 stappen en meerdere snelheden wordt toegewerkt naar het kunnen spelen van de
melodie van het hele liedje.

Couplet

Refrein

Alles

• Couplet in maten aanleren op 90% snelheid
• Couplet op 90% snelheid oefenen
• Couplet op originele snelheid oefenen

• Refrein in maten aanleren op 85% snelheid
• Refrein op 85% snelheid oefenen
• Refrein op 92% snelheid oefenen
• Refrein op originele snelheid oefenen

• Complete liedje op 90% snelheid oefenen
• Complete liedje op originele snelheid oefenen

In de begeleidende video’s geeft Prins Bult het tempo aan. Zodra hij boven
de noot staat moeten de kinderen met de boomwhacker van die kleur in
hun hand slaan. Zij slaan dan dezelfde toon aan als in de video. Als alle
kinderen dit doen, spelen ze met elkaar de melodie van het liedje. In de
partituren zie je ook een trom staan. Op dit punt kun je een trom laten
spelen, of trom en/of bekkens, klappen, stampen, iets anders...

Couplet

1. Laat ter beeldvorming eerst het liedje horen door de originele liedje of video af te
spelen. De kinderen weten dan waar we naartoe werken.
2. Verdeel de groep in groepen. Geef elk kind in een groep dezelfde boomwhacker.
Groep
Boomwhacker
Hoe vaak toon slaan
Groep 1 Gele boomwhacker E
4 keer per couplet
Donker groene boomwhacker G
2 keer per couplet
Groep 2 Lange rode boomwhacker C
6 keer per couplet
Groep 3 Oranje Boomwhacker D
6 keer per couplet
Groep 4 Licht groene Boomwhacker F
6 keer per couplet
Groep 5 Extra indien voor handen; trom, bekkens, 2 keer per couplet
klappen, stampen, iets anders...
3. Begin met de eerste video. Laat de kinderen meespelen.
a. Couplet in maten aanleren op 90% snelheid
b. Couplet op 90% snelheid oefenen
c. Couplet op originele snelheid oefenen
4. Zit het ritme en het gevoel er goed in, dan ga je naar de volgende video.
5. Laat ze ook eens van kleur/groep wisselen

Couplet

1. Verdeel de kinderen in groepen. Geef elk kind in een groep dezelfde boomwhacker.
Groep
Boomwhacker
Hoe vaak toon slaan
Groep 1 Lange rode boomwhacker C
8 keer per refrein
Groep 2 Oranje Boomwhacker D
3 keer per refrein
Licht groene Boomwhacker F
6 keer per refrein
Groep 3 Gele boomwhacker E
7 keer per refrein
Groep 4 Donker groene boomwhacker G
10 keer per refrein
Groep 5 Donker paarse Boomwhacker A
9 keer per refrein
Groep 6 Licht groene Boomwhacker Bb
7 keer per refrein
Groep 7 Extra indien voor handen; trom, bekkens, 2 keer per refrein
klappen, stampen, iets anders...
2. Begin met de eerste video. Laat de kinderen meespelen.
a. Refrein in maten aanleren op 85% snelheid
b. Refrein op 85% snelheid oefenen
c. Refrein op 92% snelheid oefenen
d. Refrein op originele snelheid oefenen
3. Zit het ritme en het gevoel er goed in, dan ga je naar de volgende video.
4. Laat ze ook eens van kleur/groep wisselen

Couplet

1. Verdeel de kinderen in groepen. Geef elk kind in een groep dezelfde boomwhacker.
Groep
Boomwhacker
Hoe vaak toon slaan
Groep 1 Lange rode boomwhacker C
8 keer per refrein
6 keer per couplet
Groep 2 Oranje Boomwhacker D
3 keer per refrein
6 keer per couplet
Groep 3 Gele boomwhacker E
7 keer per refrein
4 keer per couplet
Groep 4 Donker groene boomwhacker G
10 keer per refrein
2 keer per couplet
Groep 5 Donker paarse Boomwhacker A
9 keer per refrein
Groep 6 Licht groene Boomwhacker Bb
7 keer per refrein
Groep 7 Licht groene Boomwhacker F
6 keer per refrein
6 keer per couplet
Groep 8 Extra indien voor handen; trom, bekkens, 2 keer per refrein
klappen, stampen, iets anders...
2 keer per couplet
2. Begin met de eerste video. Laat de kinderen meespelen.
a. Complete liedje op 90% snelheid oefenen
b. Complete liedje op originele snelheid oefenen
3. Zit het ritme en het gevoel er goed in, dan ga je naar de volgende video.
4. Laat ze ook eens van kleur/groep wisselen

