Muziekstuk maken
Doelstellingen aflevering
Leerlingen weten aan het einde van de les:
Hoe een componist een muziekstuk maakt
Wat belangrijk is bij het maken van een muziekstuk
Hoe ze van restmateriaal muziekinstrumenten kunnen maken
Nodig per tweetal:
Werkblad muziekstuk maken
Schaar
Wit papier
Lijm
Zelfgemaakte instrumenten
Terugblik
Wat gebruiken Raaf en Fahd voor het maken van een muziekstuk? Weet je nog meer dingen die je
nodig hebt om een muziekstuk te maken?
Instructie
Vandaag maken de kinderen in tweetallen een muziekstuk. Hierbij is je stem het enige instrument.
Op het werkblad staan allemaal verschillende geluiden die je kunt maken met je stem. Straks mogen
de kinderen de vakjes uitknippen en in een andere volgorde leggen zodat ze hun eigen muziekstuk
krijgen. Ze hoeven niet alles te gebruiken, dus het is slim om alleen uit te knippen wat ze nodig
hebben.
Begeleide inoefening
Schrijf een paar verschillende stukjes muziek op het bord, bijvoorbeeld:
- boem – boem – boem
- tèèèèèèèèt - tèèèèèèèèt
- prrt
Welk geluid hoort hier volgens de kinderen bij? Bij welk stukje past jouw zelfgemaakte instrument?
Wat gebeurt er als je ze achter elkaar zet? Laat de kinderen twee dezelfde muziekstukjes achter
elkaar opschrijven en daarna twee verschillende. Vraag een paar kinderen dit te laten horen. Wat
vinden de kinderen mooier? Soms is het leuk om dezelfde stukjes achter elkaar te plakken en soms
om verschillende stukjes te kiezen. Als de kinderen een stukje muziek hebben waar ze tevreden over
zijn, kunnen ze het opplakken.
Verwerking
De kinderen maken het muziekstuk en proberen tussendoor hoe het klinkt.

Evaluatie
Laat de kinderen die dat willen hun muziekstuk voordragen. Wat hebben de kinderen ervan geleerd?
Is het moeilijk om een muziekstuk te maken? Wat vinden de kinderen leuk en wat vinden ze stom?
Uitbreiding
Wat gebeurt er als je twee stukjes muziek vlak onder elkaar zet (dan hoor je ze misschien wel
tegelijkertijd)?

Werkblad muziekstuk maken

