Lessenoverzicht Mijn weg naar school
Les 1 Op weg

Les 2 Mijn weg naar school

Les 3 Muziek voor onderweg

Les 4 De weg van de zangeres

Inhoud

In deel 1 prikkel je de leerlingen opnieuw te
kijken naar hun vertrouwde
omgeving Je laat foto’s zien van de weg
naar school van Roos. Hierna beschrijven
de leerlingen wat zij op hun weg naar
school tegenkomen.
In deel 2 luisteren de leerlingen
naar verschillende muziekfragmenten en
verwoorden of verbeelden ze wat voor
sfeer of emotie ze waarnemen.

De leerlingen laten de foto van een plek
van hun weg naar school zien en vertellen
waarom ze deze hebben uitkozen.
Ze vertellen, schrijven of tekenen er een
kort verhaal bij.

De leerlingen zoeken muziek bij hun plek
die zij erbij vinden passen.
Met de foto, het verhaal én de muziek geeft
elke leerling betekenis aan die plek.

Doel

De leerlingen kunnen verwoorden wat ze
onderweg naar school tegenkomen.
De leerlingen kunnen zich voorstellen wat
iemand bij een plek kan voelen.
De leerlingen kunnen verwoorden of
verbeelden wat ze in muziekfragmenten
horen.

De leerlingen benoemen wat een plek voor
hen betekent.
De leerlingen schrijven een kort verhaal bij
die plek.

De leerlingen kunnen verwoorden welke
muziek bij hun plek past.

Nodig

De weg van Roos (pdf)
foto van de plek van Roos (pdf)
foto van een plek in uw omgeving
digibord
computer met internetverbinding
muziekfragmenten
smileys (pdf)
papier en kleurpotloden voor elke leerling
ouderbrief

de foto’s van de leerlingen, uitgeprint
pen en papier voor elke leerling
lijm
eventueel digitale camera en/of telefoon
met camera

Boom met muziek (webpagina)
Roos verstopt (webpagina)
van elke leerling de foto en het verhaal uit
les 2
Leerlingenpagina Mijn weg naar school
computers met internetverbinding en geluid
koptelefoons

foto's, verhalen en muziek van de leerlingen
jassen

Tijd

45 minuten, of 4 x 10 minuten verspreid
over de dag

45 minuten, of verschillende momenten per
dag/week

45 minuten, of verschillende momenten per
dag/week

45 minuten
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Een zangeres komt op school. Zij zal
vertellen over een plek op haar weg, een
foto laten zien en hierbij muziek zingen.
Zij zal bovendien vragen naar de foto's en
verhalen van de leerlingen.
Samen gaat u naar de gekozen plek van
een van de leerlingen. Daar zingt de
zangeres bijpassende muziek.
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Voorbereiding

Bekijk De weg van Roos (pdf) en de foto
van de plek van Roos (pdf).
Maak een foto van een plek op uw weg
naar school.
Luister naar de muziekfragmenten.
Print de smileys (pdf) uit, één vel per
leerling.

Leg de benodigdheden klaar.

Zet op een aantal computers met
internetverbinding en geluid de
leerlingenpagina Mijn weg naar
school klaar.

Hang de foto's met verhalen op.
Zet een computer klaar met door de
leerlingen uitgekozen muziekfragmenten.
Zorg dat de leerlingen makkelijk naar
buiten kunnen (jas in de klas).

Activiteit

De weg van Roos
Naar buiten
Muziek
Opdracht voor thuis

Heel veel plekken
Op mijn weg...
Laat maar zien

Muziek en sfeer
Op zoek naar muziek
Totaalplaatje

De zangeres
Verhalen van de leerlingen
Naar buiten
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