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Al die willen te kaap’ren varen - De weg ernaartoe

14 Daar was laatst een meisje loos Nederlands volksliedje

Ik speel met ritme

15

16

2. Zij moest klimmen in de mast
    Maken de zeilen, maken de zeilen
    Zij moest klimmen in de mast
    Maken de zeilen met touwtjes vast.

3. Maar door storm en tegenweer
    Sloegen de zeilen, sloegen de zeilen
    Maar door storm en tegenweer
    Sloegen de zeilen van bovenaf neer.
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Awumbuk - Samen musiceren - Partij II

Samen musiceren
Awumbuk

Partij II
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Boven de wolken - De weg ernaartoe

Ik kan noten lezen

Boven de wolken

1

2

3

4

5

6

7
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Chocolade - Wat hoor ik?

3

4 Tonen vergelijken

Vul aan met telkens één noot.

q1 q2 q3

q4 q5 q6

q7 q8 q9

5

Hoor je een grote terts (G3) of een kleine terts (K3)?

Omcirkel het juiste antwoord.

Intervallen

G3    of    K3q1 q2 q3
q4 q5 q6G3    of    K3 G3    of    K3 G3    of    K3

G3    of    K3G3    of    K3

Kort - lang

Chocolade
Wat hoor ik?

Ritmische figuren

Hoe dikwijls ... 

q1 ...hoor je                ?

q2 ...hoor je                ?

q3 ...hoor je                      ?

q4 ...hoor je                ?

Hoog - laag
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Bob - Wat ken ik?

Ik schrijf zelf

10

Schrijf een ritmestukje van 8 maten en gebruik daarvoor ...

Puzzelen

...

11  Noten en rusten

Schrijf onder elke rust één noot die even lang duurt.

q1 q2 q3 q4

Bob
Wat ken ik?

12

Ik kan het

Onzichtbare maatstrepen

Plaats de maatstrepen en maak de maten zichtbaar.

q2

q1
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In een notendop - Wat weet ik?

3

Akkoordsymbolen

Akkoorden worden ook voorgesteld door letters die boven de notenbalk worden 
geplaatst.
Zo bestaat het C-akkoord uit de noten do-mi-sol.

2

Akkoorden

Een akkoord is een samenklank van drie tonen of meer.

Een drieklank is een samenklank van juist drie tonen en is bijgevolg een akkoord.
Een drieklank wordt gevormd door twee boven elkaar geplaatste tertsen en wordt 
van onder naar boven gelezen. Is de eerste terts van een akkoord groot en de 
tweede klein dan is het een grote drieklank. Is de eerste terts van een akkoord 
klein en de tweede groot dan is het een kleine drieklank.

grote drieklank kleine drieklank

1

Waar vind ik wat?

In een notendop
Wat weet ik?

Akkoorden, akkoordsymbolen, cadens

Cadens

De volmaakte cadens bestaat uit de opeenvolging van de akkoorden

IV  -  V  -  I

Akkoorden, akkoordsymbolen, cadens

Benamingen

Herhalingstekens

Maatsoorten

Notennamen en letterbenamingen

Notenwaarden en rusttekens

Opmaat

Ritmische figuren

Toonafstanden en intervallen

Toonladders en toontrappen

Wijzigingstekens en voortekening

p 146  

p 147

p 148

p 148

p 149

p 149

p 150

p 150 

p 151

p 151 

p 152
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Ons orkest - Wat herken ik?

Blaasinstrumenten

Ons orkest
Wat herken ik?

dwarsfluit hobo klarinet in Bb fagot altsaxofoon in Eb

trompet in Bb trombone

Slagwerkinstrumenten

boomwhackers boomwhackers boomwhackers boomwhackers

marimba vibrafoon xylofoon klokkenspel klankstaven

triangel guiroMark tree
chimes

whip
zweep

wood block
houtblok

claves

tom-toms floor tomsnare drum
kleine trom

bass drum
grote trom

drumstel

bongo’s tamboerijn
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Greensleeves - Samen musiceren - Partij I

Samen musiceren
Greensleeves

Partij I
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