Lenteliedje begeleiden op muziekinstrumenten
Materiaal:
Trommel(s), ritmestokjes en schudeitjes, liefst zoveel dat alle kinderen tegelijk kunnen spelen.
Platen van takjes, een nestje en vier eitjes
Drie platen: takjes, een nestje, vier eitjes

Liedje aanleren
De vorm van het liedje is a, a’, b, a (a’ = zelfde melodie, maar gevarieerd, b = een heel andere
melodie).
Zing het liedje voor, de melodie zal de kinderen bekend voorkomen (Hoedje van papier). Omdat ze
denken dat ze het al kennen, is het goed om de stukjes met de nieuwe tekst even echt te laten
luisteren en te oefenen.

Zing het lied nogmaals, kinderen zingen 1,2,3,4 en luisteren in welke volgorde de platen voorkomen.
Als de platen in de goede volgorde zijn gelegd, zingen de kinderen alle a-delen van lied. Juf zingt het
b-deel.
Oefen het b-deel eerst een paar keer apart als spreektekst. Gebruik veel expressie.
De kinderen zingen nu het hele lied.

Opbouw werken met instrumenten
Pets eerst ‘een twee drie vier’ mee op de benen. Vervang dit door het spelen op de trommel(s).
Zing opnieuw, de trommen blijven en het klappen wordt nu toegevoegd. Vervang dit door het spelen
op ritmestokjes. Tot slot wordt ‘alsof meegeschud’. Dit wordt vervangen door spelen op de
schudeitjes.
Verdeel de instrumenten meteen zo, dat er makkelijk gerouleerd kan worden en alle kinderen aan de
beurt komen. Door de opbouw hoef je tussendoor niet opnieuw uit te leggen wanneer je met welk
instrument meespeelt.
Bij het rouleren helpt het om aan het eind van het lied nogmaals, in hetzelfde tempo ‘een twee drie
vier’ (of geef de instrumenten nu maar door) te spreken. Daarna gaat het lied zonder onderbreking
door.

bodypercussie
4 x petsen op de benen
Klappen van het ritme

Een twee drie vier
Takje hier, takje daar…….
’t nestjes is nu klaar……..
Eitjes bij elkaar……..
Beide vogeltjes zijn blij, kijk daar is het Maak een
eerste ei
schudbeweging (met
vuist) in de maat
Alternatief: klap de
handen tegen die van
een ander
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instrumenten
4 x trom
Ritme met de
ritmestokjes
schudeitjes

