MUZIEK VOOR
DE ONDERBOUW

NAAM

Winter Wonderland /
Don’t Worry Be Happy
Maak een
muzikale
kerstkaart

Wat ga je doen?
Wat kun je al?
Ik zing met een groep.
Ik kan aan kerstspulletjes komen.
Ik kan de Swish Swish.
Ik kan ‘Ho ho ho’ roepen zoals de
kerstman.

Wat weet je al?

Wat ga je doen?

Ik weet wat een begeleiding is.
Ik weet wat een refrein, couplet
en bridge zijn.
Ik weet wat ‘De vloer is van lava’ is.

Je maakt met de hele klas een muzikale
kerstkaart en legt dit vast op video.
Iedereen neemt een onderdeel van het
lied voor zijn/haar rekening. Maak in
overleg een keuze uit onderstaande
onderdelen:
Je zingt een couplet of het refrein
van een kerstmedley.
Je speelt de begeleiding van een
kerstmedley.
Je kleedt het lokaal en jezelf aan in
kerstsfeer.

Winter Wonderland is een Amerikaans kerstlied uit 1934 van Felix Bernard
en Richard B. Smith. Sindsdien is het lied door meer dan 200 artiesten
uitgevoerd. De versie die we in deze les gebruiken is van de Amerikaanse
zanggroep Pentatonix, die Winter Wonderland combineert met het lied
Don’t Worry Be Happy van de zanger Bobby McFerrin.
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video

Winter Wonderland /
Don’t Worry Be Happy
Bernard / Smith - Pentatonix

Refrein (uit Don’t Worry Be Happy)
Couplet 1
Sleigh bells ring, are you listening
In the lane, snow is glistening
The beautiful sight, we're happy tonight
Walking in a winter wonderland
Couplet 2
Gone away is the bluebird
Here to stay is the new bird
He sings a love song, as we go along
Walking in a winter wonderland
Bridge
In the meadow we can build a snowman
Then pretend that he is Parson Brown
He'll say: Are you married? We'll say: No man
But you can do the job when you're in town
Couplet 3
Later on, we'll conspire
As we dream by the fire
To face unafraid, the plans that we've made
Walking in a winter wonderland
Refrein 2x
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Voorbereiden

Je begint de les met het leren kennen van het lied
Winter Wonderland / Don’t Worry Be Happy: Uit welke
onderdelen bestaat het lied en hoe verloopt de melodie?

Luisteren
weten
Het ritme van de begeleiding en de melodie van het lied hebben een swingend karakter, alsof
je vrolijk door de sneeuw huppelt. Deze ronde benadering van het ritme noemen we swing.

Pentatonix – Winter Wonderland / Don’t Worry Be Happy
audio

Kun je de verschillende onderdelen herkennen?
Beluister het lied en voer onderstaande opdrachten uit.
	Hoor je het refrein: wuif met je armen in de lucht
op de muziek.
	Hoor je het couplet: klap op de afterbeat.
	Hoor je een lange dalende melodie: zak beetje bij
beetje door je knieën.
	Hoor je de bridge: de vloer is van lava!
	Hoor je een extra couplet (Don’t Worry Be Happy): doe de Swish Swish in slow motion.
	Hoor je het einde: Mannequin Challenge: sneeuwbalgevecht op de ijsbaan!

Oefenen

oefenvideo
begeleiding

A Oefen de begeleiding
	Oefen de drie blokjes eerst apart. Speel met swing!
	Heb je gezien dat het eerste en het derde blokje hetzelfde zijn?
	Speel nu de hele begeleiding volgens het schema:
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B Oefen de melodie van het refrein

video

weten
Scatten: met de stem improviseren op scatwoorden. Scatwoorden zijn betekenisloze klanken
die soms klinken als een instrument.

	Zing de melodie op de klank ‘Doo’. Die manier van zingen noemen we scatten.
	Spreek de ‘Doo’ op z'n Amerikaans uit: ‘Doeh’.
	Zing relaxt en met swing!
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C Oefen een kerstklankstuk
	Zoek verschillende instrumenten uit, waarmee je een kerstsfeer kunt maken.
Bijvoorbeeld: belletjes, beatring, klokkenspel. Of zoek op je keyboard kerstklanken op.
	Maak met je groep een kerstklankstuk: een sfeervol doorgaand klanktapijt. Niet teveel,
niet te weinig.
	Oefen je klanktapijt op het ritme van het lied.
	Blijf in kerstsfeer!

checklist • voorbereiden
Kleur de kerststerren in: hoe beter je het kunt, hoe meer sterren!
Kun je de begeleiding spelen?
Kun je de melodie zingen?
Kun je een klankstuk maken met kerstinstrumenten?
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Uitvoeren

Zingen: Je gaat Winter Wonderland / Don’t Worry Be Happy zingen.
Spelen: Je gaat de begeleiding en/of de melodie van het refrein spelen.
Aankleden: Je kleedt jouw onderdeel aan met kerstklanken.

Zingen

video

Instuderen
1 Zing het lied eerst met de klas door zodat iedereen het goed kent.
2 Stel een groep van ongeveer vier personen samen.
3 Kies een couplet, het refrein of de bridge en studeer deze in met je groep
4 Gebruik daarvoor de video.
TIP De eerste twee regels van een couplet hebben steeds bijna dezelfde melodie en toonhoogte.
Zangtips
Ga staan tijdens het zingen. Dit helpt voor de toon en voor het ritme.
Zorg ervoor dat iedereen dezelfde timing gebruikt. Naar elkaar kijken helpt hierbij.
Breng de kerstsfeer in het zingen. Het lied is vrolijk en dat moet in de zang te horen zijn.
EXTRA
Speel de melodie van het refrein op een instrument. Speel relaxt en met swing.

oefenvideo
melodie

checklist • zingen
Kleur de kerststerren in: hoe beter je het kunt, hoe meer sterren!
Kun je de tekst goed uitspreken?
Kun je jouw onderdeel met een vrolijke kerstsfeer zingen?

Spelen van de begeleiding
Instuderen
1 Oefen de drie blokjes van de begeleiding en speel ze het juiste aantal keren achter elkaar.
2 Check dit door mee te spelen met het zingen of met de video.
3 Je kunt de begeleiding spelen bij het couplet en bij het refrein (maar niet bij de bridge!).
4 Bepaal bij welke onderdelen van het lied (behalve de bridge) je de begeleiding gaat spelen.
oefenvideo
begeleiding

Musiceertips
Zorg ervoor dat je de andere spelers goed kunt zien.
Om gelijk te beginnen tel je vier tellen vooraf.
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EXTRA
Speel de melodie van het refrein op een instrument. Speel relaxt en met swing.
Kleur de kerststerren in: hoe beter je het kunt, hoe meer sterren!

checklist • spelen
Kun je gelijk spelen met je klasgenoten?
Kun je de partij spelen zonder te vertragen of te versnellen?
Kun je op de juiste momenten invallen en stoppen met spelen?

Aankleden
Aanpak
Kleed jezelf en het lokaal aan in kerstsfeer.
Zet een open haard aan op het smartboard.
Voeg kerstklanken toe aan jouw onderdeel.
Roep af en toe (niet te vaak!) ‘Ho ho ho!’. Precies zoals de kerstman dat doet!
Kerstklank TIPS
Gebruik niet te veel klanken en speel niet te veel tonen. Zie het als een extra begeleiding
bij de zang; het moet niet overheersen maar wel de sfeer verhogen.

Intro • Winter Wonderland / Don’t Worry Be Happy

7

Presenteren
De presentatie
Je voert met de klas het hele lied uit, iedere groep zijn eigen aandeel. Je docent loopt
al filmend door de klas en filmt op het juiste moment de groep die aan de beurt is.
Dit wordt dan de muzikale kerstgroet van jouw klas.
TIP Zorg voor een mooie opstelling van de groepen in de klas, zonder dat er tafels en
stoelen in de weg staan.
Wat ga je presenteren?
Ik zing: het refrein, couplet:
/ de bridge.
Ik speel het refrein.
Ik speel de begeleiding.
Ik speel kerstklanken bij onderdeel:
Volgorde / vorm:
Teken een ster waar jij zingt
Teken een sneeuwlaag waar jij speelt
Teken een muzieknootje waar jij kerstklanken speelt
Schrijf ‘Ho’ waar jij ‘Ho ho ho!’ roept.

refrein • couplet 1 •
couplet 2 • bridge • couplet 3 • refrein • refrein

Bij mijn presentatie ga ik speciaal letten op:
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Beoordelen
Uitvoeren
Ik kende de tekst van mijn gedeelte: ja / redelijk / nee.
Ik kon mijn partij van de begeleiding spelen: goed / redelijk / slecht.
Ik kon de begeleiding bij het zingen uitvoeren: yep / mwah / nope.
Ik was goed / redelijk / slecht in staat om kerstklanken in de juiste sfeer te spelen.
Ik begrijp hoe je het lied in swing uit moet voeren: ik swing me een ongeluk / voor geen meter.
Mijn ‘Ho ho ho's’ leken echt op die van de kerstman: ja / nee ik heb een piepstemmetje.

Presenteren
Ik kende de vorm van het nummer: goed / redelijk / matig / slecht.
Ik voelde me zeker over mijn aandeel: ja / nee.

Samenwerken
Het lukte mij goed / redelijk / slecht om ideeën in de groep aan te dragen over de uitvoering.
Ik heb de neiging om steeds de Swish Swish te doen: altijd / nooit.
Tot ergernis van mijn klasgenoten: ja / ja.

Hoeveel kerststerren zou je het niveau van deze kerstmodule geven?
Teken in de kerstboom het aantal kerststerren dat volgens jou hoort bij het niveau
van deze kerstmodule:
1 ster: brugklas beginner
2 sterren: brugklas gemiddeld
3 sterren: brugklas gevorderd
4 sterren: 2e klas beginner
5 sterren: 2e klas gemiddeld
6 sterren: 2e klas gevorderd
7 sterren: Santa Claus niveau
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Colofon

Deze kerstmodule is een cadeautje bij Intro onderbouw 4e editie.
Voor meer informatie over Intro: www.thiememeulenhoff.nl/intro

100% digitaal

mix boeken + digitaal

leerling

Intro onderbouw LRN-line
online

Combinatiepakketten:
Intro onderbouw LRN-line
online + 8 papieren modules

docent

Intro onderbouw LRN-line
online docent
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Over ThiemeMeulenhoff
ThiemeMeulenhoff ontwikkelt zich van educatieve uitgeverij tot een learning design company. We brengen content,
leerontwerp en technologie samen. Met onze groeiende expertise, ervaring en leeroplossingen zijn we een partner voor
scholen bij het vernieuwen en verbeteren van onderwijs. Zo kunnen we samen beter recht doen aan de verschillen tussen
lerenden en scholen en ervoor zorgen dat leren steeds persoonlijker, effectiever en efficiënter wordt.
Samen leren vernieuwen.
www.thiememeulenhoff.nl
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