1. Eerste graad
2. Tweede graad
3. Derde graad, eindtermen

Muziek (GO)

1. Actief luisteren naar geluiden en muziek

a. Speelse oefeningen met het herkennen van het timbre
b. Een klankbron situeren.
c. ervaren, herkennen, reageren en benoemen van muzikale
tegenstellingen
d. herkennen van omgevings-, dieren-, natuurgeluiden en
muziekstukjes
2. Ervaren dat, herkennen van, reageren op a. Speelse oefeningen met het herkennen van het timbre
en benoemen van een aantal muzikale
b. Een klankbron situeren.
tegenstellingen
c. ervaren, herkennen, reageren en benoemen van muzikale
tegenstellingen
d. Muzikale vormen van de eerste graad herhalen en
uitdiepen
e. muzikale karakter ervan ervaren en herkennen
3. Muziek beluisteren en ervaren, muzikale
a. Speelse oefeningen met het herkennen van het timbre
impressie opdoen uit de geluidsomgeving b. een klankbron situeren
met aandacht voor enkele kenmerken van
c. muzikale tegenstellingen herkennen en benoemen
de muziek:
d. muzikale vormen onderscheiden
- Klankeigenschappen
- Functie/gebruikssituatie
1. Op eenvoudige wijze improviseren en
experimenteren

a. eenvoudige ritmische structuren naspelen (tikken)
b. op een muzikale vraag een muzikaal antwoord geven
c. improviseren in rondo-schema
d. realiseren van geluidsnabootsingen
e. musiceren met lichaamsinstrumenten

f. een melodie improviseren op een tekst
g. met grafische symbolen zeer eenvoudige notaties
realiseren.
2. Moeilijkere vormen van improvisatie
ervaren en realiseren

a. korte melodische wendingen nazingen
b. muzikale vraag en antwoord oefenen
c. rondo-improvisatie realiseren
d. geluidsnabootsingen maken
e. eenvoudige muziekinstrumenten vervaardigen en er op
spelen
f. een melodie improviseren op een tekst
g. een tekst improviseren op een gekende melodie;
h. klankspelen realiseren;
i. musiceren met behulp van grafische notaties.

3. Improviseren en experimenteren,
klankbronnen en muziekinstrumenten
uittesten op hun klankwaarde en in
muzikaal (samen)spel daarvan gebruik
maken.

a. melodische wendingen nazingen;
b. muzikale vraag en antwoord oefenen
c. rondo-improvisatie realiseren
d. geluidsnabootsingen maken
e. instrumenten bespelen
f. improviseren op een tekst
g. klankdecor maken voor een gedicht of verhaal
h. grafische notaties realiseren

1. Kinderliederen uit de eigen cultuur en uit
andere culturen appreciëren.
2. Hedendaagse muziek en muziek uit
andere landen en culturen appreciëren.

Beluisteren en appreciëren van kinderliederen uit de eigen
cultuur en uit andere culturen
a. beluisteren en appreciëren van hedendaagse muziek en
muziek uit andere landen en culturen
b. luisterflitsen aanknopen bij belangstellingspunten
a. beluisteren en appreciëren van hedendaagse muziek en

3. Openstaan voor hedendaagse muziek,

muziek uit andere tijden, andere landen
en culturen.

1. een eenvoudig repertoire van liederen,
ritmische teksten en ritmische
speelstukken uitvoeren met inbegrip van
transformatieopdrachten.

2. een moeilijker repertoire van liederen,
ritmische teksten en ritmische
speelstukken uitvoeren met inbegrip van
transformatieopdrachten.

3. genieten van zingen en musiceren en dit
gebruiken als impuls voor nieuwe
muzikale spelideeën of andere
aanverwante expressiewijzen.

muziek uit andere tijden, andere landen en andere culturen,
onder meer in aansluiting bij de lessen geschiedenis en
aardrijkskunde
b. beluisteren en appreciëren van muziek uit andere tijden
a. een aantal liederen en speelliederen zingen, met
verantwoord stemgebruik
b. ritmische speelstukjes realiseren, met gebruik van de
muzikale tegenstellingen
c. elementen van het metrisch klimaat bij liederen en
luisteroefeningen herkennen,
d. ritmisch improviseren bij luisterfragmenten
e. spelen met luisterfragmenten en liederen
f. transformeren: liederen en muziekfragmenten kunnen
uitbeelden en illustreren.
a. een aantal liederen en speelliederen zingen, met
verantwoord stemgebruik;
een aantal ritmische oefeningen uitvoeren
b. elementen van het metrisch klimaat bij liederen en
luisteroefeningen herkennen en realiseren
c. ritmische speelstukjes realiseren, met gebruik van de
muzikale tegenstellingen
d. ritmisch improviseren bij luisterfragmenten
e. spelen met luisterfragmenten en liederen
f. oefeningen maken in verband met transformeren.
a. Uitbreiden van het liedrepertoire
b. melodische en ritmische verwantschap ontdekken tussen:
- verschillende liederen
- lied en luisterfragment
- luisterfragmenten
Het verloop van een melodie weergeven
c. composities van verschillende componisten die over
hetzelfde thema gaan vergelijken en bespreken
d. transformeren:

- liedjes illustreren
- beeldend weergeven van een luisterfragment
- het timbre van een instrument in lijn, kleur en
beweging weergeven.

1. praten over hun muzikale ervaringen

2. praten over de uitvoering, de sfeer, het
karakter en de eventuele inhoud van het
lied of muziekfragment.

3. vanuit het eigen muzikaal aanvoelen
praten over het zingen en musiceren.

e. musiceren vanuit en met betrekking tot andere muzische
domeinen:
- geluidsdecor bij een schilderij, foto, beeld, ...
- vertolken van gevoelens opgewekt door een tekst,
gedicht, theaterfragment, dansvoorstelling, ...
- eigen muziek maken bij een filmfragment.
a. een appreciatie geven over de uitvoering van een lied
b. sfeer en karakter van een fragment verwoorden
c. vanuit hun eigen fantasie vertellen over een
muziekfragment.
a. verder uitdiepen van de leerstof van de eerste graad:
- sfeer en karakter van een muziekfragment verwoorden
- de sfeer en het karakter van het werk van de componist
verwoorden
b. discussiëren over eigen of groepsrealisatie
a. de activiteiten van de eerste en tweede graad verder
uitbreiden;
b. over de muziekfragmenten praten en schrijven
c. gevoelens uiten naar aanleiding van de aangeboden
muziek
d. een discussie openen omtrent geluidshinder
e. de associatie over de betekenis van muziek uitspreken
f. zich afvragen hoe een componist aan een buiten-muzikaal
gegeven komt
g. vermoedens uitspreken over een te verwachten
luisterervaring.

