#Muziek en dans in mijn kot
Lang leve ‘YouTube’

Dag kotblijvers
Hieronder vinden jullie een paar muzikale anti-verveeltips.
Misschien wil wel iemand uit je gezin meedoen?
Het kan natuurlijk ook alleen.
Doe je maandag op vrijdag en vrijdag op woensdag en
woensdag op zaterdag en dinsdag niet, dat mag J.
Eén, twee, drie keer hetzelfde, dat mag ook...

Doe vooral wat je leuk vindt!
Veel muziek en dansplezier!

MAANDAG: DANS MEE
1. Open ‘Youtube’
2. Tik in de zoekbalk: ‘Hello Stars, Iedereen wil meedoen’ en open
het dansje of open deze link:
https://www.youtube.com/watch?v=eIvfiRtm4VI
3. Dans mee.

è Misschien kan je het ook een beetje meezingen?

DINSDAG: TEKEN OP MUZIEK
1. Neem een vel papier en kleurpotloden, stiften of verf.
2. Open ‘Youtube’
3. Tik in de zoekbalk: ‘Vivaldi Spring’ en open de eerste video
of open deze link: https://www.youtube.com/watch?v=l-dYNttdgl0
4. Luister.
5. Waar denk je aan? Teken het!

WOENSDAG: FLESSENMUZIEK
2. Open ‘Youtube’
3. Tik in de zoekbalk: ‘Flessenmuziek’ en open het filmpje van Nel
en Nim of open deze link:
https://www.youtube.com/watch?v=8O9_0ejReco
4. Nu is het jouw beurt. (Je kan het ook met drinkglazen doen.)
OF
2. Zonder YouTube: Neem 5 glazen of flessen en doe er water in.
Telkens meer.

3. Tik met een lepel (of iets anders) tegen elke fles.
4. Kan jij ontdekken welke fles het hoogst en welke fles laagst
klinkt?
Heb je echt een muzikaal talent, dan kan je een hele toonladder maken
en echt liedjes spelen.

DONDERDAG: ZING
1. Zing het liedje ‘Hoofd, schouders, knie en teen’ en doe de
bewegingen.
2. Zing het steeds sneller en sneller of juist trager en trager.
3. Je kan het ook eens zingen met een reuzenstem of een
kabouterstem of ...?
4. Ken je het ook in andere talen?
5. Als je het niet (meer) kent: Lang leve ‘YouTube’ J

VRIJDAG: GEK DANSEN
Kies een muziekje en dans doorheen heel je huis zoals een:
-

kikker

-

spook

-

veertje

-

alien

-

clown

-

...

