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Met de hele school
aan de slag!

Speciaal voor de Kindermuziekweek maakte 123ZING het
lied ‘Ik En Jij’ rond het thema ‘Vrienden’. Het lied wordt
gezongen door Junior Songfestival winnares Ayana! Bij dit
lied vind je allerlei muzikale extra’s voor groep 1 t/m 8 . Je
vindt alle onderdelen in het lesoverzicht. Met onze praktische tips kun je gemakkelijk schoolbreed aan de slag!

Zingen
Zing het lied met de hele school of verdeel de
tekst over de verschillende groepen.

Zangles & instuderen
Warm vóór je gaat zingen je stem op en studeer
alvast met Eveline het refrein van het lied in!
Met de handige 123ZING Instudeertool studeer je
in 3 stappen (luisteren – meezingen – zelf
zingen) alle delen van het lied in.

Onze tip is:
Couplet 1
Couplet 2
Couplet 3
Rap

groep 1-2
groep 3-4
groep 5-6
groep 7-8

Het refrein zingt iedereen!
Ook vind je bij ‘Zingen’ een versie van het lied
met Nederlands met Gebaren.

Boomwhackers
Begeleid het lied met de boomwhackers en
zing mee!
Gebruik de volgende boomwhackers:

Leuk voor leerlingen vanaf groep 4!

Dans
Oefen de dans bij het lied met Valerie!
Bekijk de hele dans en oefen daarna stap voor
stap de passen van het hele lied. De dans is het
meest geschikt voor leerlingen vanaf groep 5.

Bodypercussie
Met Freek en Eric worden drie bodypercussies
geoefend.
Bodypercussie 1

(Basis) groep 3-4-5 (of hoger)

Bodypercussie 2

(Uitdagend) groep 6-7-8

Bodypercussie 3

(tweetallen) hele school

Spelenderwijsorkest
Bij dit lied zijn ook orkestarrangementen
gemaakt voor jeugd- en spelenderwijsorkesten.
Kijk op de Leerkrachtpagina voor alle informatie
en de bladmuziek.

Ritme
Studeer met Eric en Freek het toffe pennen- en
boekenritme in!
Pennenritme

voor groep 3-4-5 (of hoger)
Boekenritme

voor groep 6-7-8

Het optreden
Zing én speel allemaal samen met de meespeelvideo 'Totaal' (Handig voor het optreden).

Bekijk het hele lespakket op mijn.123ZING.nl (abonnees) of kijk op www.123ZING.nl/kindermuziekweek
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