Aan de slag 58 – april 2020
Deze ‘Aan de slag’ is gericht aan de ouders en leerkrachten om samen met een of
meer jonge kinderen muzikaal ‘aan de slag’ te gaan.
We zijn beland in een vreemde periode. Iedereen blijft thuis, niemand weet wat er
gaat gebeuren en niemand weet wat de consequenties van dit ‘virustijdperk’ voor
de toekomst zijn. Volwassenen hebben al moeite om het allemaal te begrijpen, de
maatregelen te doorgronden en om te gaan met de onzekerheid. Hoe moet dat
dan voor de kleuters zijn, die net een beetje grip op de wereld beginnen te krijgen?
Dat levert vragen op en misschien angsten. In deze ‘Aan de slag’ een liedje dat kan
helpen om daar wat beter mee om te gaan. Een eenvoudige uitleg, gevolgd door actie: we doen wat,
we zorgen dat hij niet bij ons komt: STOP!
Bij het lied is een strip gemaakt. Je kunt naar het lied luisteren en intussen wijzen naar het juiste
plaatje. Bij de downloads is een groter printexemplaar te vinden, eventueel verder in te kleuren.

Spel 1
Beeld het liedje uit. Net als bij ‘In de maneschijn’ bedenk je bewegingen bij elk stukje van het lied.
Samen voer je op die manier het lied meerdere keren uit. Zing vervolgens het lied op klanken,
tralalala of een andere klank, maar blijf de bewegingen uitvoeren. Je zingt het liedje dan al voor een
deel in je hoofd.
Ga tegenover elkaar staan en zing het liedje nu helemaal in je hoofd, je hoort dus niets meer. Maak
een duidelijk begin (elkaar aankijken, een knikje?), maak alle gebaren en heel spannend……..het
woordje STOP zeg je weer hardop. Zijn jullie daar op hetzelfde moment?
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Spel 2
Bij dit spel kunnen alle gezinsleden meespelen en misschien kan het wel online gespeeld worden met
andere kinderen van de klas samen.
Zoek in huis allemaal een voorwerp waarmee je geluid kunt maken. Het leukst is het, als de geluiden
heel verschillend zijn. Misschien zijn er muziekinstrumenten aanwezig, maar het is ook interessant
om naar andere geluiden te zoeken. Denk daarbij aan een pak rijst waarmee je kunt schudden, een
pan met een garde, een schoenendoos om op te trommelen, een ribbeltjes waterflesje met iets om
langs te strijken of een dik glas/schaaltje met een theelepeltje.
Speel nu mee met het liedje. Misschien kunnen jullie samen bedenken welk instrument waar in het
lied moet spelen. Het is vaak mooier als niet iedereen de hele tijd speelt.
Spel 3
Bij het bedenken van de gebaren is er waarschijnlijk voor het woord STOP een soort stop-teken
bedacht. Dat gaan we nu inzetten.
Zing het liedje, daarna maakt iedereen muziek op het gevonden ‘instrument’, totdat de dirigent (in
eerste instantie de kleuter) het stopteken geeft. Wanneer dat gebeurt stopt iedereen onmiddellijk
met spelen. Kun je ook een teken bedenken om de muziek weer aan te zetten? Of om een
afwisseling te maken tussen allemaal spelen en een solo?
Ter aanvulling vind je bij de downloads op de website:
- een gezongen versie van het lied
- een karaokeversie
- de printversie van de strip
Helemaal onderaan dit document staat een versie van het liedje met geschikte akkoorden voor de
(beginnend) ukelelespelers.
Veel plezier met het bestrijden van het monster, blijf gezond en hopelijk is alles snel weer gewoon!
Aan de slag 58 is gemaakt door Conny en Marjanka
April 2020
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