LESBRIEF APENNOTEN – IK BEN JARIG
Inleiding voor kringgesprek:
Wat voor een liedje zingen jullie als jullie jarig zijn? (Lang zal ze leven, Happy birthday…) Dat zijn liedjes
die wel allemaal wel kennen, maar ik heb dit weekend op een verjaardag toch zo’n leuk liedje gehoord.
Ik werd er zó vrolijk van, dat ik hem ook aan jullie wil leren.

Bladmuziek:

Beluisteren:
Luister hier het liedje Ik ben jarig.
Luister hier de instrumentale versie van het liedje Ik ben jarig.

Knutselen:
In het liedje Ik ben jarig wordt er gezongen over een trom. De kinderen in de studio hebben trommels
geknutseld. Wil je met jouw kinderen/klas ook zo’n leuke trommel maken? Klik dan hier voor de uitleg.

Ritme:
In het liedje Ik ben jarig wordt in de uitzending een ritme aangegeven door te slaan op de trommel. Na
reteketet en rommellebom kun je vier keer slaan. Je kunt het ritme voordoen op een trommel gemaakt
door een kind, een echte trommel of een doos. Maar je kunt het ook makkelijk voordoen op een tafel of
een map. De noten in de gele cirkels geven het ritme aan.

Call and response:
In de uitzending doet Ben een ritmische call and response met de kinderen. Deze call and response kan
je met de klas zelf doen door de rol van Ben over te nemen. Bedenk zelf een ritmisch patroon en laat de
kinderen het ritme nadoen op hun eigen trommels. Je kunt zelf verschillende ritmes bedenken. Geef
duidelijk aan wanneer de kinderen aan de beurt zijn en hou de aan maat door met je voet te tikken op
de grond.

Wist je dat…
-

Een snare drum snaren heeft?
Een snare drum in het Nederlands de ‘kleine trom’ heet?
Een snare drum het ritme aangeeft in bijvoorbeeld een fanfare?

Uitzending:
Bekijk hier de hele uitzending.

