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Onweer 1
De kinderen praten over onweer, spelen een onweersspel en luisteren naar muziek
met onweer.
Opmerking
Wees erop verdacht dat kinderen allemaal emoties hebben bij onweer. Geef ze
even de ruimte voor hun verhalen.
Luistervoorbeelden
Onweer
Temporale
Stap 1
Laat horen: ‘Onweer’. ‘Luister eens naar deze geluiden.’ Praat met de klas over
onweer.
Aanwijzing
Sluit het gesprek af met: ‘Vaak voel je het al aankomen. Voordat de eerste
regendruppels naar beneden komen, hoor je in de verte al een donker, zacht
gerommel. De zachte regen verandert in een stortbui, de wind fluit door de bomen,
de donderslagen en bliksemflitsen zijn overal om je heen...’
Stap 2
‘Waaraan kun je merken dat het bijna over is?’ (De regen vermindert, de wind
neemt af, de donderslagen worden minder. De benauwde lucht heeft
plaatsgemaakt voor een frisse atmosfeer.) Of je vraagt: ‘Wie is bang? Waarom?
Wat kan er gebeuren? Wat zie je, voel je, ruik je?’
Stap 3
Op de achterkant van het bord staan zes tekeningen in een willekeurige volgorde.
Losse kaarten met deze tekeningen werken nog beter, een los setje voor de
kinderen is ook een prima hulpmiddel. Laat de kinderen met Orff-instrumenten,
stem en andere materialen deze tekeningen verklanken: een spel met grafische
notatie dus.

Aanwijzing
Mogelijkheden:
-Jij speelt één of enkele onderdelen. De kinderen bepalen welke er gespeeld zijn.
-Jij begint ergens te spelen: ‘Waar ben ik begonnen?’
-‘Leggen jullie de kaartjes in de volgorde waarin ik ze speel.’
-Elk groepje kiest een bepaald geluid en laat dat horen. De andere kinderen raden
welke tekening ze verklankt hebben.
Stap 4
Laat horen: ‘Onweer’. De kinderen luisteren nog een keer naar de
onweersgeluiden luisteren.
Welke tekening(en) hoor je?’
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Stap 5
Laat horen: ‘Temporale’.
Aanwijzing
Voor de onderbouw: ‘Welke tekeningen hoor je in deze muziek?’
Voor de bovenbouw: ‘Luister naar dit fragment en teken het verloop van het
onweer.’
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