
Groep 3,4

Thema: langs de waterkant

Muzikaal thema:

Doel:

Nodig:

Luisteren/kijken
Vertel: je gaat zo luisteren naar een heel oud liedje uit de begintijd van Amerika. Jullie ouders waren
toen zelfs nog niet geboren en als je oma meer dan 100 jaar is dan zou zij het gekend kunen  
hebben, zo oud is dit liedje. Het is een liedje tegen oorlog en geweld en is door heel veel artiesten 
gezongen. Vertel dat in het filmpje verschillende muzikanten en zangers optreden uit allerlei 
verschillende landen: https://www.youtube.com/watch?v=nQ1gHm8v3ek
Zet gerust hier en daar het filmpje stil om de verschillende instrumenten te benoemen, om de landen
te noemen waar de muzikanten vandaan komen of om de kinderen tijd te geven commentaar te 
geven op wat ze zien. Er zitten bijzonder types tussen waarop de kinderen zullen reageren.
Je kunt ze ook laten mee tikken op de tafel met twee vingers, of mee tikken met hun voet.

Klappen
Vertel: down bij de riverside betekend zoiets als: daar langs de waterkant
In het volgende filmpje mag je meeklappen! Het is een nederlandse versie van het liedje met een 
andere tekst: het gaat over verliefd zijn!
https://www.youtube.com/watch?v=-PtnJmD2dmI
Vraag: Wat zie je allemaal langs een waterkant? (Kikkers, reigers, vissen, riet, vissers, bootjes etc)
Deze versie is speciaal voor ons gemaakt en gaat over alles dat je kunt zien aan en langs de 

waterkant. Luister goed, probeer mee te lezen en klap mee! (track 1)

Spelen
Deel de instrumenten uit en vervang de klappen door de instrumenten

Vormgeven
Laat de kinderen tijdens het lied hun eigen slootje tekenen met alles dat zij zouden zien aan hun 
waterkant. Zet het lied op tijdens het tekenen.

Tekst ontwerpen
Verzin met de kinderen samen zelf een paar nieuwe regels
Bv naar aanleiding van de plaatjes:
Ik ving een visje in een net,
en heb em toen weer teruggezet
Een moedereendje kwam voorbij...etc

Met de karaoketrack kun je je zelf gemaakte coupletten zingen!

https://www.youtube.com/watch?v=nQ1gHm8v3ek
https://www.youtube.com/watch?v=-PtnJmD2dmI


Daar langs de waterkant

Ik zag een kikker in de sloot XX
Daar langs de water kant XX 3 keer
En een reiger op 1 poot XX
Daar langs de water kant 2 keer

Refrein
Ik zit hier zo graag in het riet
Er is toch niemand die me ziet
Lekker niets aan de hand
Ik voel me echt een hele piet
En zing heel hard dit toffe lied
Hier langs de water kant

Er zwom zomaar een vis voorbij XX
Daar langs de waterkant XX 3 keer
Ik hoor de koeien in de wei XX
Daar langs de waterkant 2 keer

Refrein

Op het nest zit moeder gans
Daar langs de water kant   XX 3 keer
En muggen doen een rondedans XX
Daar bij de water kant 2 keer

Refrein

Een moedereendje kwam voorbij XX
Daar langs de waterkant XX 3 keer
Met zeven kleintejs op een rij XX
Daar langs de waterkant 2 keer


