Groep 4,5,6
Thema: andere landen
Muzikaal: meespelen, zingen, echoën
Doel: kinderen kennen het lied, maken een dans (bewegingen) en spelen mee.
Nodig: trommels, triangels, bellen, claves (ritmestokjes)
Vertel:
De tekst van het volgende liedje lijkt erg veel op Russisch. Men denkt dat het eigenlijk moest zijn:
nima jaitse nima papirosjka, nima chleba, nima moloka en dat betekend er zijn geen eieren, geen
sigaretten, geen brood en geen melk.
In Rusland kun je soms uren in de rij staan voor een brood. Niet alle producten zijn zomaar te koop.
Het volgende liedje gaat daarover. Door de jaren heen is de tekst een beetje veranderd.
Luisteren
Laat de instrumenten zien en horen. Geef ze aan 4 kinderen die door de klas verspreid gaan staan
Vraag de kinderen de instrumenten aan te wijzen als ze ze horen in het lied. Zet track 1 aan.
Meespelen
Geef nog 4 kinderen instrumenten zodat je er twee per instrumentengroepje hebt
Vraag de klas om te wijzen en de kinderen met de instrumenten om te spelen tijdens het lied.
Het wijzen kan ritmisch (meebewegen met je arm op de muziek) gebeuren.
Maak telkens andere groepjes
Beweging
Vertel: In Rusland wordt er veel aan volksdansen gedaan. We gaan naar een paar voorbeelden
kijken: let op op de bewegingen want jullie gaan straks zelf ook een dansje maken!
Laat stukjes van de volgende filmpjes zien:
https://www.youtube.com/watch?v=oBqlfKtqTgc
https://www.youtube.com/watch?v=XzYiQuChDjs
https://www.youtube.com/watch?v=niY0GZpQQSI
Maak groepjes van 4 of 5 en vraag de kinderen zelf 4 dansbewegingen te verzinnen: 1 op de eerste
regel en 1 op de tweede regel (tijdens dat de trommel meespeelt), 1 op het bellen stuk en 1 op het
claves. Geef ze hoogstens 10 minuten en laat track 1 telkens lopen (op repeat)
Zingen:
De kinderen hebben het lied nu zo vaak gehoord dat ze het als vanzelf zullen meezingen.
Je kunt de tekst nog een keer rustig met ze doornemen: spreek voor en laat ze je na zeggen.
Het lied staat 3 keer op de track: Voor een uitvoering zou je het de eerste keer kunnen zingen en
spelen, de tweede keer neuriën en dansen en de derde keer zingen, spelen en dansen.
Kleed het bv aan met hesjes, rokjes en hoofddoekjes, getekende snorren en petjes1

Nima naja
Ni ma na ja
Ni ma pa pa rosj ka
Ni ma njet
Ni ma molo kai 2X

(trom en triangel)

Ai ai ai ai ai
Ni ma pa pa rosj ka
Ai ai ai ai ai
Ni ma mo lo kai 2 X

(bellen)
(claves)
(bellen)
(claves)

