TIEN LIEVE KUSJES VOOR MIJN MAMA - BLADMUZIEK
LESDOELEN: De leerling kan in groepsverband een eenstemmig lied meezingen over moederdag
De leerling kan de telrij 1 t/m 10 opzeggen
De leerling kan de getallen 1/tm 10 herkennen en benoemen
De leerling maakt kennis met kleurennotatie
De leerling maakt muziek met handbellen of xylofoon met gekleurde staafjes
De leerling ervaart de klankkleuren van handbellen of xylofoon en de bespeelmogelijkheden van deze instrumenten 		

		
		

INHOUD: Bladmuziek
(pdf, melodie, akkoorden, G-sleutel, tempo 128 bpm, toonsoort D majeur)
Bladmuziek met kleurennotatie
(pdf, melodie, G-sleutel, toonsoort F majeur)

Tien lieve kusjes voor mijn mama
YouTube video Tien lieve kusjes voor mijn mama
Tien lieve kusjes is een vertaling van het Engelse kinderrijmpje One little, two little indians. Het heeft een
eenvoudige melodie en de tekst is aangepast op het thema Moederdag. De kinderen tellen mee tot tien.
Op de achtergrond hoor je iemand heel veel kusjes geven en het slot van het lied is prachtig. Eindelijk
mag mama haar cadeautje openmaken:)

Bladmuziek inclusief kleurennotatie
Speel je zelf een instrument en wil je graag meespelen? Op het bladmuziek (in pdf): de vioolsleutel,
akkoorden en tekst. Het tempo is 116 bpm en de toonsoort is een D groot. Via het bladmuziek met kleurennotatie (F-groot en in Boomwhackers kleuren) kunnen de kinderen het lied zelf spelen, bijvoorbeeld
op een gekleurde xylofoon (verander de B in een Bes), met gekleurde handbellen of op een piano met
Boomwhackers stickers.
Kleurennotatie is een prachtige vorm voor kleuters om via kleuren in aanraking te komen met muzieknotatie. Het basisprincipe van kleurennotatie is een kleur die overeenkomt met een klank ofwel muzieknoot.
Bijvoorbeeld: rood staat voor de noot C, oranje voor de noot D etc. Boomwhackers zijn daar een super
voorbeeld van en worden al veel gebruikt op basisscholen. Lees er meer over in onze blog Kleurennotatie
en Boomwhackers ook leuk voor kleuters.

Andere producten Tien lieve kusjes voor mijn mama:
Mp3 met zang en meezingversie
Wil je het lied met je eigen instrument spelen en een meezingversie, dat kan ook. De melodie wordt op de
meezingversie gespeeld op een vibrafoon ter begeleiding. Dit helpt de kinderen met meezingen zonder
leadzang.
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