HIER KOMT DE BRANDWEER - MP3 met zang & MEEZINGVERSIE
LESDOELEN: De leerling kan in groepsverband een eenstemmig lied meezingen
		
		
		

De leerling kan maat en tempo van muziek in beweging weergeven
De leerling leert over de brandweer
De leerling vergroot zijn woordenschat

INHOUD: Mp3 met zang
Mp3 instrumentaal (meezingversie)

MP3 Hier komt de brandweer
Aan de kant. Iedereen opzij! Het blijft voor kleuters een leuk en spannend spel: brandweertje spelen. In
dit liedje leren de kinderen over de brandweer en vergroten zij hun woordenschat; sirene, brandweerauto, ladder, waterspuit, brand doven. Het lied is kort en eenvoudig en dus zeer behapbaar voor het
jonge kind. Met een sirene op de achtergrond komen de kinderen al snel in de sfeer: er is wat aan de
hand!
De melodie wordt op de meezingversie gespeeld op een vibrafoon. Dit ter ondersteuning voor het meezingen.
Andere producten Hier komt de brandweer:
Muziekles

Video Hier komt de brandweer
De video heeft leuke illustraties en animaties. Er is brand in een schoorsteen van een huis en de brandweermannen, brandweervrouw én zelfs een brandweerhond schieten te hulp.
Bladmuziek
Speel je zelf een instrument en wil je graag meespelen? Op het bladmuziek (pdf) staat de vioolsleutel, de akkoorden en de tekst. Het tempo is 106 bpm en de toonsoort is een C groot. Via het bladmuziek met de kleurennotatie (Boomwhackers kleuren) kunnen de kinderen het lied zelf spelen, bijvoorbeeld op een gekleurde xylofoon, gekleurde handbellen of op een piano met Boomwhackers stickers.
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In de muziekles komen de domeinen Zingen, Bewegen en Luisteren aan bod. Het muziekthema is de
klanktegenstelling ‘hard-zacht’. Via afbeeldingen en muziek ervaren de kinderen welke muziekstukjes
hard of zacht klinken en welke afbeeldingen daar goed bij passen. Ook gaan ze via een leuk spel zelf
harde en zachte klanken maken.

