Hé mooi Griekenland
Lesmateriaal bij ‘Apennoten’
Inleiding voor kringgesprek (optioneel):
In de zomer gaan we op vakantie. Vorig jaar was ik met de auto naar Frankrijk, dit jaar wil
ik graag naar Griekenland. Waar gaan jullie heen op vakantie? En is iemand van jullie wel
eens in Griekenland geweest? In Griekenland zeggen ze ‘kalimera’ dat betekent: Goedendag.
Ik ken een liedje over Griekenland en dat gaat zo:

Beluisteren
‘Hé, mooi Griekenland’ met zang kan je hier beluisteren.
De instrumentale versie kan je hier beluisteren.

Bewegen
Bij een lied over Griekenland hoort natuurlijk een Griekse dans! In de uitzending gebruiken
de kinderen allemaal een witte zakdoek ter aankleding. Hier kan je zelf in uitbreiden.
Verder is het ook mogelijk om mee te klappen met het nummer.

Wat hebben we in de uitzending gebruikt?
-

Witte schort
Witte zakdoeken

-

Aankleding: kleed
Kartonnen borden

Speelwijze
Bedenk samen met de kinderen een eigen (Griekse) dans of doe dezelfde dans als in de
aflevering van Apennoten. Ter aankleding kan je de kinderen allemaal een witte zakdoek
geven om die heen en weer te bewegen.

Klappen: Verder kan je mee klappen op bepaalde punten in het liedje (niet in de uitzending
gedaan) In de bladmuziek is in blauw aangegeven waar je moet klappen. Dit zijn geen echte
noten, maar ritme noten. Zoals je ziet in de afbeelding hieronder, verschillen ze van elkaar.

Verder vindt er herhaling plaats. Het refrein zing je namelijk twee keer. Dat is te zien aan
de herhalingstekens. De tekst tussen deze tekens herhaal je. Zie hier aangegeven in geel.

Instrument
Het instrument dat centraal staat in de uitzending ‘Hé mooi Griekenland’ is de bouzouki.
Een echt Grieks instrument. Het geluid dat hij maakt kan je hier beluisteren.
Wist je dat…
- De bouzouki vroeger bespeeld met een stukje bot
- De bouzouki 6 of 8 snaren kan hebben

Uitzending
De volledige uitzending kan hier bekeken worden.

