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INLEIDING (5 min.)

Vraag aan de kinderen wat een lift is. Wie woont er in een flat? Op welke verdieping/etage? Heeft de flat een lift? Wie is er (nog meer) in een lift geweest? 
Hoe beleven zij dat of hebben zij dit beleefd? Wat moet je doen in een lift? De lift neemt je mee omhoog of omlaag. 

KERN (20 min.)

Laat het lied ‘Met de lift’ zien of horen. Vraag aan de kinderen waar het lied over gaat. Welke getallen hebben zij gezien en gehoord? (gehoord: 10 en 5, ge-
zien 1 tot 10) Tel met de kinderen van 1 tot 10 en tel hierbij mee met de vingers. 
Zeg het lied couplet voor couplet op (of zing het voor). Stap maar en druk op 10. Welke vingers gaan omhoog? Of wil jij naar 5 misschien? Welke vingers gaan 
omhoog? Maak daarna de passende bewegingen bij de coupletten, vraag de kinderen mee te doen:

o   Ga je met mij mee omhoog: van door de knieën, armen omlaag tot reiken met de armen naar de lucht en helemaal strekken.
o   Ga je met mij mee omlaag: .v.v.
o   Ik ga zo hoog tot aan de zon: van door de knieën, armen omlaag tot reiken met de armen naar de lucht en helemaal strekken.
o   .. en weer terug waar ik begon: alleen armen naar beneden, blijven staan. 
o   Stap maar in: een stap naar voren op het woord stap en de andere voet sluit aan op het woord in
o   .. en druk op 10: geef met je vingers/handen het getal 10 aan op het woord tien
o   .. of wil jij naar 5 misschien: geef met je vingers/hand het getal 5 aan, op het woord vijf
o   Ga je met mij mee omhoog: van door de knieën, armen omlaag tot reiken met de armen naar de lucht en helemaal strekken.
o   .. of omlaag: v.v., maar dan helemaal eindigen in hurkzit.

SLOT (10 min.)

Herhaal het lied nog een aantal keren (met of zonder video), zodat de kinderen het uiteindelijk mee kunnen zingen en mee kunnen bewegen. Wissel de getal-
len ook eens af. Bijvoorbeeld 5 en 1 of 6 en 3. Gebruik ook weer de vingers om de getallen mee aan te geven. 

TIP: zing het lied met de stiltestem, maar maak wel de bewegingen. Stiltestem: je zingt in je hoofd en maakt daarbij geen geluid. Een melodie zingen in het 
hoofd is een effectieve manier om de muzikale en creatieve ontwikkeling te bevorderen en om tevens goed te leren zingen.
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DE BALLON, een warming-up voor de stembanden

Je gaat met de kinderen een warming-up oefening doen voor de stembanden. Leg de kinderen uit wat een warming-up is. Een warming-up is je spieren 
warm maken voordat je gaat sporten of zingen. Het is beter voor je spieren, ze worden daar blij van. De stemband is ook een spier en dus heeft deze ook een 
warming-up nodig. Via oefeningen maak je de stem los, zodat je daarna beter en makkelijker kunt zingen. Voor de oefening ‘De ballon’ gebruik je een denkbeel-
dige ballon. De ballon wordt op verschillende manieren opgeblazen, daarna vliegt de ballon omhoog en omlaag. Hierbij worden hoge en lage tonen gebruikt 
die de stembanden goed laten werken. Belangrijk: koppel de hoge en lage klanken met hoge en lage bewegingen. 

1.   Je haalt een denkbeeldige ballon uit je broekzak. Je laat deze zien en zegt: kijk eens wat ik hier heb: een rode ballon. Jullie hebben er ook een. Kijk maar.
     Vraag aan hen welke kleur hun ballon heeft. 
2.  We gaan de ballon opblazen. Ik blaas voor en jullie doen mij na.     
     a.   Pf – pf – pf – pfffffff (kort-kort-kort-kort-lang)     
     b.   Pf – pf – pfffff – pf – pf – pfffff  (kort-kort-lang-kort-kort-lang)     
     c.   Pfffff – pf – pf – pf – pffffff (lang-kort-kort-kort-lang)     
     d.   De laatste keer blaas je heel lang door, tot je niet meer kunt: 
           Pffffffffffffffffffffffffffff 
3.  Leg snel een knoop in je ballon. 
4.  Doe er een denkbeeldig koordje aan en houdt de ballon daar aan vast. 
5.  Laat de ballon nu zweven van hoog naar laag en v.v. begin eerst met kleine bewegingen en maak daarna de bewegingen steeds groter. Je stem gaat 
     hierbij mee (laag, lager, hoog, hoger) en maak daarbij de volgende klanken in de juiste volgorde:    
     a. MMM klank      
     b. OE klank     
     c. het woord ZING (het gaat hierbij om de NG klank, dus houdt die klank lang aan)    
     d. AA klank  
6.  Wanneer de ballon op z’n hoogst is (hoog boven je hoofd) en dus je stem ook, zakt de ballon ineens snel omlaag naar de grond (stem doet hier ook in
     mee) en dan…. 
7.  STAMP! Je stampt de ballon kapot en hij zegt PANG!!!!
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KLINKT HET HOOG OF KLINKT HET LAAG?

Benodigdheden: Mp3 ‘Hoog en Laag’, afbeeldingen Muziekinstrumenten, xylofoon

INLEIDING (5 min.)

Blik terug op de warming-up activiteit of herhaal de oefening. Hoe begint de oefening met de ballon? (opblazen en knoop inleggen) Wat doet de ballon? (de 
ballon gaat omhoog en omlaag) Welke klanken maak je met de stem? (mmm, oe, aa, ng klanken) De klanken gaan omhoog en omlaag. Doe klanken voor in 
een hoge toon en een lage toon. Benoem eerst de toon en doe voor. Daarna alleen de klank laten horen en de kinderen vragen of het hoog of laag is. 

KERN (20 min.)

Vraag aan de kinderen of zij iemand kennen die een muziekinstrument speelt. Welk instrument? Weten zij nog andere muziekinstrumenten te benoemen?  
Leg de afbeeldingen van de muziekinstrumenten één voor één op de grond/tafel. Vraag aan de kinderen of zij de naam van het muziekinstrument weten. 

De kinderen gaan naar hoge en lage klanken luisteren van verschillende muziekinstrumenten. Zet het eerste fragment op. Vraag de kinderen goed te luisteren 
en niet gelijk antwoord te geven. Weten zij welk instrument het is? Vraag aan een kind de juiste afbeelding te pakken. Weet hij nog de naam van het instru-
ment? Kunnen de kinderen de klank van het instrument nadoen? Klinkt dat hoog of laag? Ga zo door tot het einde van de mp3.

SLOT (10 min.)

Eindig met een kort spel. Gebruik hiervoor een xylofoon. Laat een hoge klank en een lage klank horen en benoem de klank. Doe dit een aantal keren en vraag 
de kinderen of het een hoge of een lage klank is. Leg het spel uit. Wanneer de kinderen een hoge klank horen reiken ze omhoog, zo hoog als ze maar kunnen. 
Horen zij de lage klank, dan maken ze zich klein, tot bijna hurkzit. Begin langzaam en wanneer ze de combinatie klank en beweging doorhebben, mag je het 
tempo opvoeren. Hierna kun je ook andere tonen gebruiken, bijvoorbeeld alle tonen. Eerst van laag naar hoog en dan v.v. Speel ook met het tempo; heel 
langzaam of juist heel snel:)

e De volgorde van de geluiden zijn: 
    1. 0:00 piano (laag) 2. 0:12 gitaar (hoog) 3. 0:24 trompet (laag) 4. 0:37 klokkenspel (hoog) 5. 0:47 bas (laag) 6. 0:59 fluit (hoog) 7. 1:13 viool (hoog) 

e Deze muziekactiviteit kan wellicht lastig zijn voor de kleuters. Hoog-Laag klanken vinden zij vaak nog moeilijk om te onderscheiden of te benoemen. Een
    hoge toon van een muis terwijl hij laag op de grond loopt, beschouwen zij als laag. Een lage toon terwijl je op tafel staat, beschouwen zij als hoog. De 
    toon van de laagste pianotoets klinkt groots en dus hoog. Ze benoemen daarom vaak laag als hoog en v.v. 
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