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Meesters van de tijd

Voorwoord
Meesters van de tijd is een project voor groep 3 t/m 5. Het thema tijd staat in deze
voorstelling centraal. Als je je verveelt gaat de tijd heel langzaam, maar als je iets leuks
doet gaat de tijd juist heel snel. Hoe kan dat eigenlijk? Hebben de mannetjes van de tijd
er misschien iets mee te maken?
Wachtend op oom Steve uit Australië beleeft Sofie met de mannetjes van de tijd allerlei
spannende muzikale avonturen.
De voorbereiding in de klas bestaat uit het leren van zes liedjes, waarvan twee met
bewegingen/bodypercussie. Ook maken de leerlingen kennis met actrice Sofie en de
mannen van slagwerkgroep Percossa. Voor de mooiste beleving tijdens de voorstelling is
het belangrijk dat de leerlingen de liedjes en bewegingen uit hun hoofd kennen. Herhaal
deze daarom zo vaak mogelijk.
Regisseur Kiki Jaski heeft samen met Jan Groenteman (muziek en liedteksten) en de
musici van Percossa, zangeres Sofie Habets én Het Koninklijk Concertgebouw de
voorstelling ontwikkeld. Het voorbereidend materiaal is geschreven door Claudia Lotti.
Let op! Via onze website www.theaterjaski.com komt u bij het benodigde
lesmateriaal dat het Concertgebouw heeft ontwikkeld. In het Concertgebouw
speelde deze voorstelling onder een andere titel ‘Sofie en de mannetjes van de tijd’.
Als u daar op klikt vindt u alles dat u nodig heeft en kunt u deze lesbrief gewoon
volgen.
Veel plezier tijdens de voorbereiding in de klas en de voorstelling!
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Inleiding
Voorbereiding in de klas
De klas gaat naar het theater! Voor de mooiste beleving tijdens de voorstelling is het belangrijk dat de
leerlingen goed zijn voorbereid. In de klas leren de leerlingen de liedjes en bewegingen die ze tijdens de
voorstelling uitvoeren.
De extra opdrachten kunnen naar eigen inzicht worden gebruikt in de klas. Herhaal de liedjes en de
bewegingen zo vaak mogelijk, zodat de leerlingen deze goed kunnen uitvoeren tijdens de voorstelling.
Website
Bij dit materiaal hoort de website www.theaterjaski.com/educatie-meesters-van-de-tijd. Hierop staan
alle benodigdheden die nodig zijn voor de voorbereiding in de klas.
Het verhaal
Sofie moet wachten tot haar oom Steve uit Australië aankomt. Maar wachten duurt lang! Gelukkig
ontmoet Sofie de mannetjes van de tijd waarmee ze spannende avonturen beleeft.
Onderdelen
De voorbereiding van dit project bestaat uit de volgende onderdelen:
Titel
1. Wie is wie?
2. De mannetjes van de tijd
3. In mijn hoofd
4. 65 miljoen jaar geleden
5. Kanga-doodle-doo
6. Als ik me verveel
7. Doe nu je ogen maar dicht
EXTRA

Inhoud
Introductie project
Lied + bewegingen
Lied
Lied
Lied + bewegingen
Lied
Lied
Extra opdrachten
naar eigen inzicht te gebruiken

Tijd
5 min
35 min
30 min
20 min
45 min
30 min
30 min

Herhaling liedjes en
bewegingen

Herhaal de liedjes en bewegingen zo vaak mogelijk.

5 min
per
onderdeel

Veel plezier tijdens de voorbereiding in de klas en bij de voorstelling!
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Meesters van de tijd

Tracks en filmpjes
De film- en audiofragmenten zijn te vinden via: www.theaterjaski.com/educatie-meesters-van-de-tijd.
Tracks
1.
2.
3.
4.
5.
6.

De mannetjes van de tijd
In mijn hoofd
65 miljoen jaar geleden
Kanga-doodle-doo
Als ik me verveel
Doe nu je ogen maar dicht

7-12.

Instrumentale versie liedjes

Filmpjes
1. Sofie
2. Percossa
3. a. Bewegingen De mannetjes van de tijd
b. Bewegingen De mannetjes van de tijd
4. a. Bewegingen Kanga-doodle-doo
b. Bewegingen Kanga-doodle-doo
5. a. Doe de Kangaroo!
b. Doe de Kangaroo!
6. Studio-opname Als ik me verveel

oefenversie
oefenversie
oefenversie
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1: Wie is wie?
Nodig:
– Website www.theaterjaski.com/educatie-meesters-van-de-tijd

🕑

5 min

Korte omschrijving:
– De leerlingen maken kennis met actrice Sofie en slagwerkgroep Percossa.

Sofie en Percossa

5 min
– Sofie zingt tijdens het concert de liedjes met de leerlingen. In deze film
stelt Sofie zich voor.

Film 2: Sofie

– De mannetjes van de tijd worden gespeeld door de mannen van
Percossa. Deze slagwerkgroep maakt muziek met heel veel
verschillende instrumenten. Bekijk het filmpje voor een impressie.
Welke instrumenten herkennen de leerlingen?
Film 3: Percossa
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Meesters van de tijd

2: De mannetjes van de tijd
Nodig:
– Website www.theaterjaski.com/educatie-meesters-van-de-tijd

🕑

35

min
Voorbereiding:
– Lees de oefening bij De tijd.
– Oefen het lied De mannetjes van de tijd (track 1), inclusief bewegingen (film 4a+b).
Korte omschrijving:
– De leerlingen doen een korte oefening binnen het thema tijd.
– De leerlingen leren het lied De mannetjes van de tijd met bewegingen.

De tijd

5 min

De tijd

– Spreek voor: tik-tak-tik-tak en laat de leerlingen meedoen. Herhaal
totdat iedereen in hetzelfde ritme spreekt. Varieer in hard/zacht,
hoog/laag, boos/lief etc. en laat de leerlingen dit kopiëren. Laat hierna
een aantal leerlingen een karakter verzinnen, de klas doet dit na.
– Waar doet de leerlingen dit aan denken (een tikkende klok). Bespreek
het thema tijd: wanneer gaat de tijd snel? (Als je iets leuks doet.)
Wanneer langzaam? (Als je je verveelt.) Kunnen de leerlingen
voorbeelden geven van wanneer ze de tijd snel/langzaam vonden gaan?
– Een klok geeft de tijd aan: bespreek het klokkijken en pas dit aan op het
niveau van de leerlingen.

De mannetjes van de tijd | Lied aanleren

Track 1:
De mannetjes van de
tijd

20 min

– De voorstelling gaat over Sofie die moet wachten tot haar oom Steve
uit Australië komt. Maar wachten duurt lang! Gelukkig ontmoet Sofie
de mannetjes van de tijd met wie ze spannende muzikale avonturen
beleeft. Over deze mannetjes gaat het lied dat de leerlingen leren.
– Luister een keer naar het lied en stel de volgende vragen:
Hoe herken je de tijd in het lied? (tik-tak-tik)
Wat doen de mannetjes van de tijd? (Ze houden de wacht
over de tijd.)
– Leer hierna het lied aan: begin met de stukjes tik-tak-tik e n Zo gaat ‘ie
goed…altijd zijn. Gebruik track 1 of zing het zelf voor. Leer hierna de rest
van het lied aan.
– Extra: laat een aantal leerlingen op instrumenten meespelen op de
woorden tik en tak. Gebruik instrumenten met een hoge klank (tik) en een
lage klank (tak).

– Gebruik de liedtekst naar eigen inzicht voor het aanleren van het lied.
Liedtekst 1:
De mannetjes van de
tijd
9

De mannetjes van de tijd | Bewegingen aanleren

10 min

– Oefen de bewegingen bij het lied met film 4a. De leerlingen tellen zelf
niet mee, maar doen alleen de bewegingen.
Film 4a:
Bewegingen De
mannetjes van de tijd oefenversie

– Voer de bewegingen bij het lied uit met film 4b. Laat de leerlingen
direct meezingen met het lied.

Film 4b:
Bewegingen De
mannetjes van de tijd

Herhaal het lied en de bewegingen zo vaak mogelijk tussen andere activiteiten door, zodat de
leerlingen deze tijdens het concert goed kennen.
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3: In mijn hoofd
Nodig:
– Website www.theaterjaski.com/educatie-meesters-van-de-tijd

🕑

30

min
Voorbereiding:
– Lees de opdracht bij Fantaseren.
– Oefen het lied In mijn hoofd (track 2).
Korte omschrijving:
– De leerlingen fantaseren over een plek waar ze graag zouden willen zijn.
– De leerlingen leren het lied In mijn hoofd.

Fantaseren

Fantaseren

5 min
– Laat de leerlingen met hun ogen dicht denken aan iets leuks: waar zijn
ze in hun hoofd? Met wie? Wat doen ze?
– Doe de ogen weer open en laat een aantal leerlingen vertellen wat ze
voor zich zagen.
– De leerlingen hebben gefantaseerd, daarover gaat het lied dat de
leerlingen gaan leren. Ook Sofie fantaseert tijdens het wachten op haar
oom over allerlei leuke dingen.
– Zing of spreek het gedeelte In mijn hoofd, in mijn hoofd, ik kan alles in
mijn hoofd uit het lied en laat de leerlingen hier één voor één een zin
achteraan zingen/spreken over wat zij in hun hoofd zagen.

In mijn hoofd | Lied aanleren

Track 2:
In mijn hoofd

25 min

– Luister naar het lied en geef de volgende luisteropdracht: onthoud twee
dingen die Sofie in haar hoofd doet (wonen in de oceaan, vakantie
vieren op de maan etc.).
– Bespreek hierna welke dingen de leerlingen hebben onthouden. Wat
vinden ze hiervan? Zouden ze dat ook willen?
– Leer vervolgens het refrein aan: In mijn hoofd… ‘k ben de baas van heel
de wereld in mijn hoofd. Gebruik track 2 of zing het zelf voor. Herhaal dit
een aantal keer, totdat de leerlingen het goed kunnen zingen.
– Leer vervolgens het hele lied aan. Gebruik de afbeeldingen van bijlage 2
als ondersteuning (zie onder). Verdeel de klas in 6 groepjes en laat elk
groepje een toegewezen stukje zingen (groep 1 Ik woon…zangeres,
groep 2 Er klinkt…naar les etc.). Draai daarna door totdat de leerlingen
alle stukjes hebben gezongen.
– Zing hierna het hele lied met de hele klas.
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– Gebruik de afbeeldingen uit bijlage 2 bij het aanleren van het lied.

Bijlage 2:
In mijn hoofd
– Gebruik de liedtekst naar eigen inzicht voor het aanleren van het lied.

Liedtekst 2:
In mijn hoofd

Herhaal het lied zo vaak mogelijk tussen andere activiteiten door, zodat de leerlingen het tijdens de
voorstelling goed kennen.
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4: 65 miljoen jaar geleden
Nodig:
– Website www.theaterjaski.com/educatie-meesters-van-de-tijd

🕑

20

min
Voorbereiding:
– Lees de oefening bij Dinosaurussen.
– Oefen het lied 65 miljoen jaar geleden (track 3).
Korte omschrijving:
– De leerlingen spreken over dinosaurussen.
– De leerlingen leren het lied 65 miljoen jaar geleden (dikgedrukte delen, zie liedtekst).

Dinosaurussen

Dinosaurussen

5 min
– Spreek of zing de woorden Brontosaurus – Stegosaurus –
Tyrannosaurus rex in het ritme van het lied en herhaal dit totdat de
leerlingen het kunnen meespreken/meezingen.
– Wat zouden deze woorden betekenen? Het zijn de namen van
dinosaurussen die heel lang geleden, meer dan 65 miljoen jaar, leefden.
Wat weten de leerlingen over dinosaurussen?
Dinosaurussen zijn (heel grote) dieren die heel lang geleden leefden, maar
nu niet meer bestaan. Het waren reptielen, zoals bijvoorbeeld een krokodil,
maar dan veel groter. Er zijn heel veel verschillende soorten. Sommigen
lopen op 4 poten, anderen op twee poten. Naar aanleiding van resten die
de mensen in de grond hebben gevonden, weten we hoe de dinosaurussen
eruit hebben gezien.

– Laat de afbeeldingen van de dinosaurussen uit het lied zien. Voeg naar
eigen inzicht extra informatie toe over dinosaurussen.
Bijlage 3:
Dinosaurussen

65 miljoen jaar geleden | Lied aanleren

Track 3:
65 miljoen jaar geleden

15 min

– De mannetjes van de tijd kunnen vooruit, maar ook terug in de tijd.
Sofie reist mee terug naar de tijd van de dinosaurussen.
– Luister naar track 3 en laat de leerlingen direct Brontosaurus –
Stegosaurus – Tyrannosaurus rex meezingen, steeds als het terugkomt.
de leerlingen naar de coupletten luisteren en bespreek daarna wat er in
het lied wordt verteld.
– Oefen hierna het gedeelte: Wat is dat in de verte… meteoriet! aan.
– Zet nogmaals track 3 aan en laat de leerlingen weer Brontosaurus –
Stegosaurus – Tyrannosaurus rex meezingen en het gedeelte Wat is dat
in de verte… meteoriet! (Tip: meteorie-ie-ie-iet duurt tot aan de dreun op
de piano.)
– De rest van het lied hoeven de leerlingen niet mee te zingen, maar het
mag natuurlijk wel!
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– Gebruik de liedtekst naar eigen inzicht voor het aanleren van het lied.

Liedtekst 3:
65 miljoen jaar geleden
Herhaal het lied zo vaak mogelijk tussen andere activiteiten door, zodat de leerlingen het tijdens de
voorstelling goed kennen.
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5: Kanga-doodle-doo
Nodig:
– Website www.theaterjaski.com/educatie-meesters-van-de-tijd

🕑

45

min
Voorbereiding:
– Lees de oefeningen bij Kangoeroe.
– Oefen het lied Kanga-doodle-doo (track 4), inclusief bewegingen (film 5 en 6).
Korte omschrijving:
– De leerlingen leren over een kangoeroe en doen een muzikale activiteit.
– De leerlingen leren het lied Kanga-doodle-doo, inclusief bewegingen.

Kangoeroe

10 min
– Spring een aantal keer op en neer met de handen slap voor je. Laat de
leerlingen meedoen.
– Bespreek: Welk dier beweegt er zo? (Een kangoeroe) Hebben de
leerlingen dit dier wel eens gezien?

Kangoeroe

Bijlage 4:
Kangoeroe

Kangoeroe
(vervolg)

– Laat de foto’s van de kangoeroe zien en vertel:
Kangoeroes komen van oorsprong uit Australië, dus je ziet ze niet vaak in
Nederland. Ze hebben lange achterpoten waardoor ze heel hoog kunnen
springen en een lange gespierde staart. De moeder van een kangoeroe
heeft een buidel op haar buik, waarin ze haar kinderen kan meenemen.
Kangoeroes eten vooral gras.

– Sofie hoopt dat haar oom Steve een kangoeroe voor haar meeneemt
uit Australië. Een kangoeroe heet in het Engels kangaroo (in Australië
spreken ze Engels). Zeg ‘Kanga’ en laat de leerlingen hierop reageren
met ‘roo’: kanga-ROO, kanga-ROO. Varieer in hard en zacht, hoog en
laag, vrolijk en boos, etc. en laat de leerlingen in hetzelfde karakter
antwoorden.
– Doe hetzelfde met didgeri-DOO. Vertel daarna wat een didgeridoo is
(Een blaasinstrument uit Australië. Het is een holle boomstam waar je
op blaast. Door de trilling van je lippen ontstaat het geluid.)

Kanga-doodle-doo | Lied aanleren

Track 4:
Kanga-doodle-doo

20 min

– Laat het begin van track 4 horen, welk instrument is er te horen?
(didgeridoo). Welke instrumenten hoor je nog meer voor de zang
begint? (gitaar, marimba, djembé, shaker). In bijlage 5 staan de
afbeeldingen van de instrumenten (zie onder).
– Laat de eerste 4 regels zang horen. Welke taal wordt er gezongen?
(Engels) Waarom? (Omdat het lied gaat over een kangaroe uit
Australië, daar spreken ze Engels.) Vertel wat het betekent. (Hey
15

vriend, hoe gaat het?). Zing dit stukje met de leerlingen en herhaal het
een aantal keer.
– Zet de track nogmaals aan, de leerlingen zingen het geleerde stukje,
elke keer dat het terugkomt. Als ze het gedeelte kanga-ROO en
didgeri-DOO horen, antwoorden ze net als aan het begin van de les.
– Leer hierna het stuk Ik ken een land…warme land aan. Laat de leerlingen
ontdekken welke zinnen er op elkaar rijmen.
– Zing hierna het hele lied met de leerlingen, herhaal het een aantal keer,
totdat ze het goed kennen.

– In bijlage 5 staan de afbeeldingen van de instrumenten die in het lied te
horen zijn.
Bijlage 5:
Instrumenten
Kanga-doodle-doo

– Gebruik de liedtekst naar eigen inzicht voor het aanleren van het lied.

Liedtekst 4:
Kanga-doodle-doo

Kanga-doodle-doo | Bewegingen aanleren

15 min

– Bij dit lied horen twee bewegingen. Leer de bewegingen
Kanga-doodle-doo aan met hulp van film 5a (oefenversie). Herhaal dit
een aantal keer.
– Doe de bewegingen daarna op muziek met film 5b.
Film 5a+b:
Bewegingen
Kanga-doodle-doo

– De tweede beweging bij dit lied is: Doe de Kangaroo! Leer deze aan met
film 6a (oefenversie) en herhaal dit een aantal keer.
– Doe de bewegingen daarna op muziek met film 6b.

Film 6a+b:
Doe de Kangaroo!

Herhaal het lied en de bewegingen zo vaak mogelijk tussen andere activiteiten door, zodat de
leerlingen deze tijdens het concert goed kennen.
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6: Als ik me verveel
Nodig:
– Website www.theaterjaski.com/educatie-meesters-van-de-tijd

🕑

30

min
Voorbereiding:
– Lees de oefening bij Vervelen.
– Oefen het lied Als ik me verveel (track 5), alleen dikgedrukte delen (zie liedtekst).
Korte omschrijving:
– De leerlingen praten over vervelen en ervaren een sloom gevoel dat daarbij hoort.
– De leerlingen leren het lied Als ik me verveel.

Vervelen

Vervelen

5 min
– Doe alsof je je verveelt en speel dit een beetje uit. Wat denken de
leerlingen dat er gebeurde? Herkennen ze het gevoel van als ze zich
vervelen? Wat doen ze dan?
– Gaat de tijd langzaam of snel als je je verveelt? Hoe zou dit komen?
– Sofie moet zo lang wachten op haar oom Steve, dat ze zich ontzettend
verveelt. Bij vervelen past een langzaam gevoel: laat de leerlingen dit
ervaren door samen in een heel langzaam ritme te klappen. Ga door tot
iedereen tegelijk klapt.
– Versnel nu beetje bij beetje het klapritme, maar laat iedereen goed naar
elkaar luisteren en steeds tegelijk blijven klappen. Stop voordat het
‘applaus’ wordt met een duidelijk stopteken. Hadden de leerlingen aan
het eind nog een verveeld gevoel?

Als ik me verveel | Lied aanleren

Track 5:
Als ik me verveel

Film 7:
Studio-opname Als ik
me verveel

25 min

– Luister naar track 5 t/m minuut 0:50. Hoe kun je aan de muziek horen
dat het lied over vervelen gaat? (De muziek is langzaam en slepend, dat
past bij een verveeld gevoel.)
– Met welke voorwerpen wordt hier muziek gemaakt? (o.a. sleutels,
voetbal, plastic zak, deksel).

– Bekijk film 7 met de leerlingen. Dit is een filmpje gemaakt tijdens de
opnames van het lied in de studio. Links zie je één van de mannen van
Percossa met sleutels, daarnaast zie je de voetbal en de plastic zak.
Kunnen de leerlingen nog meer dingen ontdekken waar muziek mee
wordt gemaakt?
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Track 5:
Als ik me verveel

– Luister nu naar het hele lied, welk stukje komt meerdere keren terug?
(Ohoh als ik me verveel).
– Zet nogmaals de track aan en laat nu de leerlingen meezingen met het
stukje: Ohoh als ik me verveel…verveel (dikgedrukte delen liedtekst).
Laat de leerlingen ontdekken dat alle zinnen op elkaar rijmen en dat dit
stukje aan het eind van het lied in een snelle versie terugkomt. Herhaal
het lied hierna nog een keer.
– De rest van het lied hoeven de leerlingen niet mee te zingen, maar het
mag natuurlijk wel!

– Gebruik de liedtekst naar eigen inzicht voor het aanleren van het lied.

Liedtekst 5:
Als ik me verveel

Herhaal het lied zo vaak mogelijk tussen andere activiteiten door, zodat de leerlingen het tijdens de
voorstelling goed kennen.
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7: Doe nu je ogen maar dicht
Nodig:
– Website www.theaterjaski.com/educatie-meesters-van-de-tijd

🕑

30

min
Voorbereiding:
– Lees de opdracht bij slapen.
– Oefen het lied Doe nu je ogen maar dicht (track 6).

Korte omschrijving:
– De leerlingen praten over slapen, het gevoel van tijd dat daarbij hoort en doen een aantal
bewegingen die daarbij passen.
– De leerlingen leren het lied Doe nu je ogen maar dicht.

Slapen

5 min

Slapen

– Wieg langzaam met je lijf heen en weer en laat de leerlingen in
hetzelfde tempo meewiegen. Waar past deze beweging bij? (Baby
wiegen, in slaap vallen etc.).
– Sofie moet zo lang op haar oom Steve wachten, dat ze in slaap valt.
Wat gebeurt er met de tijd als je slaapt? Gaat het juist snel of langzaam?
(Je hebt niet door dat de tijd verstrijkt, soms slaap je kort en soms juist
lang.)
– Doe als warming-up geluiden en bewegingen die passen bij slapen: rek
je helemaal uit, gaap overdreven, snurk zacht of juist hard, adem diep in
en uit.

Doe nu je ogen maar dicht

Track 6:
Doe nu je ogen maar
dicht

25 min

– Doe nu je ogen maar dicht is een slaapliedje voor zangeres Sofie dat de
leerlingen met de mannetjes van de tijd voor haar zullen zingen.
– Luister naar het lied en vraag de leerlingen: hoe kun je goed horen dat
dit een slaapliedje is? (De muziek is rustig, zodat je er goed bij kunt
slapen.
– Leer het lied stukje voor stukje aan met track 6 en herhaal het een
aantal keer totdat de leerlingen het goed kunnen zingen.

– Gebruik de liedtekst naar eigen inzicht voor het aanleren van het lied.

Liedtekst 6:
Doe nu je ogen maar
dicht

Herhaal het lied zo vaak mogelijk tussen andere activiteiten door, zodat de leerlingen het tijdens de
voorstelling goed kennen.
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EXTRA
– Laat de leerlingen wijzers in de klokken van bijlage 6 tekenen. Ze
schrijven onder de klok hoe laat het is. (Deze opdracht is afhankelijk van
de kennis die de leerlingen al hebben wat betreft klokkijken.)
Bijlage 6: Klokkijken

– Laat de leerlingen een stripverhaal tekenen met een onderwerp over de
tijd (bijvoorbeeld reizen in de tijd). In een stripverhaal kan er soms
tussen twee vakjes veel of juist weinig tijd verstrijken. Hoe kan dit? Hoe
maak je dit duidelijk?
Stripverhaal

Brief aan de mannetjes
van de tijd

Bijlage 3: Dinosaurus
kleien/tekenen/
knutselen

Muziek met
voorwerpen

– Laat de leerlingen een brief schrijven aan de mannetjes van de tijd
(klassikaal of in groepjes). Wat zouden ze aan hen willen vragen?
Waarom zouden zij de tijd sneller of langzamer willen laten gaan?
Waarvoor zouden zij hulp willen hebben van de mannetjes van de tijd?
– Schrijf eventueel zelf een passend antwoord terug op de brief en doe
alsof dit antwoord van de mannetjes van de tijd komt.

– Laat de leerlingen een Brontosaurus, Stegosaurus of Tyrannosaurus rex
(of een andere dinosaurus) kleien/tekenen/knutselen. Gebruik als
voorbeeld de afbeeldingen uit bijlage 3. Laat de leerlingen goed kijken
naar de kenmerken: Brontosaurus – lange nek en lange staart,
Stegosaurus – punten op rug, Tyrannosaurus rex – loopt op twee poten
en heeft grote mond met tanden. Bij het knutselen kunnen er
verschillende materialen worden gebruikt (stug en glad materiaal
bijvoorbeeld).

– De leerlingen gaan muziek maken met voorwerpen. Laat de leerlingen
een voorwerp kiezen (zoals een pen, liniaal, plastic bakje, boek)
waarmee ze muziek willen maken. Probeer te zorgen voor gevarieerde
voorwerpen, zodat er verschillende klanken zijn. Laat de leerlingen kort
experimenteren hoe ze met dit voorwerp een geluid kunnen maken.
– Laat de leerlingen een cijfer kiezen van 1 t/m 8. Tel vervolgens zelf
herhaaldelijk tot 8. De leerlingen maken hun geluid alleen op de door
hen gekozen tel. Er ontstaat nu een ritme van verschillende klanken.
– Breid dit verder uit door leerlingen op een andere gekozen tel een
geluid met hun mond te laten maken (bijvoorbeeld, tel 2 = slag met
liniaal, tel 6 = oe met stem). Blijf steeds herhaaldelijk tot 8 tellen voor
het doorgaande ritme.
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Meesters van de tijd

– In bijlage 7 staan woorden uit dit project. Laat de leerlingen de woorden
die bij elkaar horen koppelen. Bepaal zelf de werkvorm, bijvoorbeeld:
klassikaal bespreken, uitprinten en lijnen laten tekenen, uitknippen en
juiste woorden naast elkaar plakken en versieren.
Bijlage 7: Wat hoort
waarbij?

Na de voorstelling
– Bespreek na met de leerlingen wat ze van de voorstelling vonden.
Vul dit verder naar eigen inzicht in.
de leerlingen kunnen bijvoorbeeld hun concertervaring als verhaal schrijven of
schilderen of zing een aantal van de liedjes nogmaals met de leerlingen.
Na het concert
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