Kikkertje kwak
Lesmateriaal bij ‘Apennoten’
Inleiding voor kringgesprek (optioneel):
Laatst was het heel mooi weer en ging ik een stukje fietsen. Toen ik bij een kleine sloot
kwam stopte ik, stapte af en ging even lekker bij het water zitten om wat te drinken en
een boterham te eten. Opeens hoorde ik een héél apart geluid...en toen ik heel goed ging
luisteren leek het wel of het steeds harder werd...wat zou dat zijn? Zou het een dier zijn…
Welke dieren wonen er allemaal in een sloot?
Ook de kikker woont in de sloot. Ik ken een liedje over een kikker, luister maar mee.

Uitzending
‘Kikkertje kwak’ met zang kan je hier beluisteren.
De instrumentale versie van kan je hier beluisteren.

Spelen
Bij dit liedje kunnen de kinderen op verschillende instrumenten een ritmisch patroon
spelen. Met behulp van afbeeldingen leren en ‘lezen’ ze dit patroon. Ook is het mogelijk om
met de afbeeldingen andere ritmische volgordes te leggen en te spelen.

Wat hebben wij in de uitzending gebruikt?
-

Kikkerrasp
Kikker castagnetten
Caxixi shakers
Guiro

Wanneer je niet over bovenstaande instrumenten beschikt, kan je deze gemakkelijk zelf
maken. Een kikkerraps of een guiro (ook een soort rasp), kan je ook maken van een product
met een geribbelde oppervlakte zoals een fles. Castagnetten kan je maken van de
bovenkant van de pollepel en hier vind je de stappen om zelf shakers te maken.

Speelwijze
Vanaf maat negen wordt het volgende ritmische patroon uitgevoerd:

Knip de afbeeldingen uit de bijlage en leg ze in onderstaande volgorde. Je ziet dat deze
volgorde gelijk is aan de bovenstaande notenbalk, alleen dan met plaatjes, wat het
gemakkelijker maakt voor kinderen.
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Hoe moet je deze regel lezen? De regel is heel gemakkelijk te lezen door een betekenis te
geven aan de verschillende symbolen (het kikkertje, de noot en de ‘kwak’)

-

De kinderen zingen 'kikkertje' bij de:

-

Raspen over de kikkerrasp bij de :

-

Kinderen roepen kwak bij:
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Oefen dit patroon eerst met klappen en pas daarna met het raspen over de kikkerrasp. Dit
patroon wordt twee keer na elkaar gespeeld.

Instrument
In de uitzending van ‘Kikkertje kwak’ staan maar liefst twee instrumenten centraal.
Namelijk de contrabas en de elektrische basgitaar. Om de kinderen meer over deze
instrumenten te laten leren kan je hier klikken voor een voorbeeld van de contrabas
en de elektrische basgitaar.
Wist je dat…
- Een contrabas zo groot is dat je hem staand moet bespelen
- De contrabas familie is van de viool en de cello
- De elektrische basgitaar eigenlijk de opvolger is van de contrabas
- De elektrische basgitaar hele dikke snaren heeft en daarom hele lage tonen

Uitzending
De volledige uitzending kan hier bekeken worden.
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