
Regen
In Nederland kennen wij het maar al te goed: regen. Soms miezert het,
maar het kan ook stormen waarbij het met bakken uit de hemel valt. Hoe
klinkt zo'n regenbui eigenlijk? Misschien zit er wel een beetje muziek
verstopt in een regenbui.

Opdracht: Maak muziek met je lichaam in de vorm van een regenbui. 

Doelen

Materiaal

En verder
Ga met de leerlingen aan de slag rondom het thema klimaat en regen. Kijk eventueel filmpjes van schooltv zoals:
https://schooltv.nl/video/de-buitendienst-regen-wat-doe-je-er-tegen/#q=regen

GROEP 5-6
Regen

Klankkleur

Dynamiek

Lichaamspercussie

Met deze les kun je aansluiten bij kerndoel 43 en 54: De leerlingen gaan aan de slag met het thema regen, waar klimaat
goed aan gekoppeld kan worden. Daarnaast leren de leerlingen beelden, muziek, taal, spel en beweging te gebruiken, om
er gevoelens en ervaringen mee uit te drukken en om er mee te communiceren. In het bijzonder muziek om te zetten in
een regenbui.

De leerling weet wat klankkleur is. De leerling kan verschil in klankkleur herkennen en maken in de muziek, door
verschillende instrumenten en verschillende speelwijzen te gebruiken.  

De leerling weet wat dynamiek is. De leerling kan hard en zacht herkennen, toepassen en afwisselen binnen een
muziekstuk.

De leerling kan zijn of haar lichaam gebruiken om (ritmische) geluiden te maken. 

De leerling kan ideeën bedenken door te husselen, mixen en te verwisselen met de ideeën van een ander.
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De les in fases

Oriënteren

Onderzoeken

1. Toon het beeldmateriaal van de bouwsteen betekenis en bespreek het kort.
0 Toon het filmpje eerst zonder beeld en geef de leerlingen de luisteropdracht om zoveel mogelijk woorden op te schrijven

die tijdens het luisteren in hen opkomen. Bespreek deze woorden en de volgende vragen. 
Wat heb je gehoord?
Wat roept het bij je op?
Waar doet het je aan denken?
Bij welk seizoen past dit fragment?
Toon het filmpje nogmaals, nu met beeld. Klopte het beeld met wat je verwachtte?  

2. Toon het beeldmateriaal van de bouwsteen (bouwstenen) muziekaspect of herhaal mondeling met de leerlingen de doelen,
inhoud en de aandachtspunten.

3. Toon het beeldmateriaal van de bouwsteen (bouwstenen) werkwijze of herhaal mondeling met de leerlingen de doelen,
inhoud en de aandachtspunten.

1. Toon het beeldmateriaal van de bouwsteen (bouwstenen) onderzoek of herhaal mondeling met de leerlingen de doelen,
inhoud en de aandachtspunten.

2. Voer samen met de leerlingen de volgende warming-ups uit:
0 Warming-up klassikaal. Toon het betekenisfilmpje en bespreek met de leerlingen wat er muzikaal precies gebeurt,

bijvoorbeeld:
Verschillende klanken: een regendruppel geeft een verschillende klank als hij op verschillende materialen valt;
Verschillende dynamiek: een opbouw van weinig (zacht) naar veel (hard).
Verschil in tempo: de regendruppels vallen in een bepaald tempo. Het gaat van langzaam naar snel.

0 Warming-up in tweetallen. Laat de leerlingen in één minuut een klank met hun lichaam verzinnen die ze het best vinden
passen bij een regenbui. Laat de leerlingen aan hun buurman of buurvrouw hun bedachte klank horen. Laat ze bespreken
waarom ze dit bij een regenbui vinden passen. Laat alle leerlingen tegelijk hun klank uitvoeren. Oefen hierbij met de
leerlingen wanneer ze mogen spelen en wanneer ze stil moeten zijn. Doe dit spelenderwijs. Doe jij bijvoorbeeld je hand in
een vuist, dan moeten de leerlingen direct stil zijn. Wanneer jij je hand weer opent, mogen de leerlingen weer spelen.
Oefen ook met dynamiek door bijvoorbeeld een gedeelte van de klas te laten spelen en daarna de hele klas te laten spelen,
of gezamenlijk geleidelijk harder of zachter te gaan spelen. Bespreek met de klas welke verschillende klankkleuren ze
hebben gehoord en welke klankkleuren goed werkte.

3. Voer de volgende opdracht uit:
0 De leerlingen gaan in groepen van vier tot zes leerlingen een eigen regenbui maken.

Hierbij denken ze na over de klankkleur van de gebruikte geluiden en de dynamiek van de regenbui. Er moeten
verschillende klankkleuren in de regenbui te horen zijn door bijvoorbeeld verschillende lichaamsdelen te gebruiken.
Daarnaast moet er ook verschillen in dynamiek te horen zijn in de regenbui.
De leerlingen krijgen hiervoor tien minuten de tijd.
Bekijk wanneer nodig nogmaals (delen van) de filmpjes.
Houd eventueel een tussentijdse beschouwing, in groepjes of klassikaal. Je kunt hiervoor de vragen van de evaluatie
gebruiken.
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Laat de leerlingen hun werk presenteren, waar bij je de leerlingen na iedere presentatie laat applaudisseren. 
Bespreek iedere presentatie direct na de uitvoering na met behulp van de volgende vragen (zie ook digibord):

Spelen met lesfases en lesdoelen
De lesbeschrijving is een richtlijn, geen keurslijf. Voel je vrij de volgorde van de
bouwstenen naar eigen inzicht aan te passen.
Is het doel van een bouwsteen al bekend, dan is een korte mondelinge herhaling
voldoende.

Wisselen bouwstenen

Bij deze les kun je de bouwsteen muziekaspect of werkwijze wisselen. Suggesties hiervoor tref je hieronder aan. Let op: wissel
je een bouwsteen dan wordt de tekst van de onderzoeksfase niet automatisch aangepast.
Muziekaspect

Tempo 2: in plaats van de leerlingen te laten focussen op de dynamiek van hun regenbui, besteed je aandacht aan het tempo.
Opbouw en vorm: in plaats van de leerlingen te laten focussen op de dynamiek van hun regenbui, besteed je aandacht aan de
opbouw en de vorm.

Materie en werkwijze

Overige klankbronnen: In plaats van regen te verklanken met het lichaam, verklanken de leerlingen de regen met overige
klankbronnen.
Instrumenten 2: In plaats van regen te verklanken met het lichaam, verklanken de leerlingen de regen met instrumenten.

Hoor je een regenbui? Waaraan dan?
Wat voor soort regenbui hoorde je? Waaraan hoorde je dat?
Vond je het instrument/de klankkleur goed passen bij de melodie of de muziek? Waarom wel/niet?
Welke speelwijze hoorde je? Vond je dit goed passen bij de muziek? Waarom wel/niet?
Welke dynamiek of dynamiek overgang past goed bij de muziek/opdracht? Waarom?
Hoe werd hard en zacht in dit muziekstuk afgewisseld? Wat voor effect had dat op de muziek?
Welke lichaamsdelen werden gebruikt als instrument?
Welke geluiden werkten goed? Waarom?
Welke ingrediënten heb je van jezelf kunnen mixen?
Welke ingrediënten heb je van een klasgenoot kunnen mixen?
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