Groep 4,5,6
Thema: konings dag, jarig zijn, cadeau's
Muzikaal thema: meespelen, rap maken, ritme stuk
Doel: lied leren, tekstschrijven, ritmestuk spelen
Nodig: boomwackers A D G E F, (klankstaven, keyboard, klokkenspel) trommels, tamboerijnen,
claves, shakers
Dit lied is ontstaan door de kinderen van Zangwerkplaats Gorinchem. Zij wilden een optreden doen
op koningsdag in Gorinchem. Ze wilden graag een lied zingen voor de jarige koning. Toen ik hun
onderstaande vraag stelde kwamen daar zulke leuke antwoorden op dat ik er een liedje van gemaakt
heb!

Rap je cadeau!
Als jij koning of koningin zou zijn en je bent jarig zijn en het volk vroeg aan je: wat wil je voor je
verjaardag. Wat zou je dan willen antwoorden?
Je hoort straks een beat, je mag je antwoord rappen en maak er een zinnetje van met minstens 4
woorden bv Ik wil graag en puppy
Track: https://www.youtube.com/watch?v=qxZuqCvSZfU
(of zoek zelf op youtube naar oefentracks voor rappers)

Luisteren
We gaan luisteren naar een liedje over een cadeau voor de koning
Aan het einde vraag ik hoeveel cadeau's je nog kunt opnoemen.
Er zijn er 18. Eens kijken of we samen alle 18 cadeau's kunnen opnoemen
(nr 19 is het lied zelf!)

Meespelen
Deel het tekstblad uit
We gaan meespelen op boomwackers bij het refrein
Zet de muziek nog een keer aan en vraag de kinderen met twee vingers op de tafel te tikken op de
onderstreepte woorden uit het refein. Vraag aan de kinderen: hoeveel tikken zijn het telkens? (3)
Naast de regels staan de noten die straks gespeeld moeten gaan worden. Zet nog eens het refrein aan
en vraag de kinderen hardop de notennamen mee op te zeggen.
Pak de boomwackers erbij * en laat de tonen zien. Doe het een keer voor. Geef het liefst twee of
drie kinderen dezelfde kleur en zet ze naast elkaar. Zo helpen ze elkaar!
* heb je geen boomwackers dan kun je ook klankstaven gebruiken. Op klokkenspellen, goed
gestemde xylofoons of een keyboard gaat het ook. Jonge kinderen kunnen allemaal 1 toon voor hun
rekening nemen. Oudere kinderen bv een zin of zelfs twee zinnen.

Tekstschrijven
Er zijn vast nog meer leuke cado's te bedenkn die een koning graag zou willen hebben.
Maak groepjes en laat de kinderen per groepje minstens 4 cado's bedenken.
Maak daar zelf of klassikaal een rap van. Kom je niet uit de rijmwoorden: kijk eens op
www.rijmwoorenboek.nl.
Zet de oefenbeat op en rap met z'n allen de cadolijst of: rap em in plaats van de coupletten in het
lied!

Cado voor de koning

Refrein:
Gefe- li-ci-teerd met uw verjaardag majesteit
Nog vele goede jaren en een mooie fijne tijd
We willen wel eens weten wat heeft u het allerliefst
Dit jaar voor uw verjaardag, vertel eens alsjeblieft?
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Aaaaahhhh
Wilt u gouden onderbroeken of een doos vol roze koeken
U wilt vast ontbijt op bed of een zilveren trompet
Een cadobon van de Hema, tijger-onesie van de Zeeman
En een hele nieuwe kroon of nu eindelijk een zoon
Refrein
U wilt vast een heel groot zwembad, 20 taartjes op een dienblad
Edelstenen of een ring, gamecontroler met veel bling
Wilt u zelf gebreide wanten, 7 grote olifanten,
limosine, hemelbed of een platina toilet?
Refrein
Maar de koning riep: “nee nee dat wil ik niet!”
Zing voor mij gewoon maar een leuk verjaardagslied
Nou lieve koning dan zijn wel heel snel klaar
Want dit was uw verjaardagslied en op naar volgend jaar!
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