Molen aan de Amstel
Lesmateriaal bij ‘Apennoten’
Inleiding voor kringgesprek (optioneel):
Even buiten Amsterdam, ligt de rivier de Amstel. En aan die rivier staat een hele mooie
molen. Wie van jullie heeft wel eens een molen gezien? Weten jullie ook waardoor een
molen beweegt? Een molen beweegt doordat de wieken de wind opvangen. Als het hard
waait, gaan de wieken snel en als er geen wind is, staan de wieken stil. Nu woonde er
iemand vlakbij deze molen, dat was Rembrandt. Wie weet wie dat is? Rembrandt is een
schilder van vroeger. Hij vond dit plekje aan de Amstel zo mooi, dat hij er heel vaak kwam
om er te tekenen en te schilderen. Ik ken er een liedje over. Luister maar eens mee…

Beluisteren
‘Molen aan de Amstel’ kan je hier beluisteren.
De instrumentale versie kan je hier beluisteren.

Spelen
Bij dit liedje kunnen de kinderen op vaste momenten in het refrein met een centenbakje of
een staafbel schudden. In het couplet kan een triangel worden aangeslagen.

Wat hebben we in de uitzending gebruikt?
-

Centenbakjes
Staafbellen
Triangel

Speelwijze
Centenbakjes/staafbellen:
De centenbakjes en de staafbellen worden door de kinderen één keer geschud op
de geel gemarkeerde plekken in de bladmuziek.

Triangel:
De triangel wordt door één of meerdere kinderen bespeeld. De triangel sla je één keer
aan op de blauw gemarkeerde plekken in de bladmuziek.

Instrument
Het instrument dat centraal staat in de uitzending ‘Molen aan de Amstel’ is het draaiorgel.
Om de kinderen wat meer te leren over het draaiorgel staan hieronder een aantal leuke
feitjes.
Wist je dat…
- Je het draaiorgel laat klinken door aan een wiel te draaien
- Het wiel ervoor zorgt dat de blaasbalg in beweging komt
- De blaasbalg ervoor zorgt dat er lucht door de pijpjes gepompt wordt, waardoor er
tonen klinken

Uitzending
De volledige uitzending kan hier bekeken worden.

