Wij gaan op berenjacht
Ideeën voor een muziekles thuis en buiten
Nu de kinderen niet naar school
gaan zijn er allerlei initiatieven
om in beweging te blijven. DE
BERENJACHT is populair. Een
heleboel mensen hebben
knuffelberen achter hun raam
geplaatst. Kinderen kunnen
door hun woonwijk lopen op
zoek naar zoveel mogelijk
beren. Met deze muziekles
maken we die berenjacht nog
spannender.

Lees het boek: Wij gaan op berenjacht of bekijk een digitale versie. Bijvoorbeeld
deze: https://www.youtube.com/watch?v=El6oxRXwqXc
Bekijk de Harlekijntje-video waarin het liedje ‘Berenjacht’ een paar keer wordt
gezongen: https://www.youtube.com/watch?v=klqCnCWcwE&list=PLWRHlZnvlerCdBW0QYU5OcXbDTxHjmjmN&index=11&t=3s

Bij het tweede deel van het lied:
We kunnen er niet bovenover – houd je je handen hoog
We kunnen er niet onderdoor – hou je je handen laag
We moeten er dwars doorheen – steek je je armen recht vooruit
De melodie past bij de bewegingen: hoog, laag, midden.

Lesidee 1, de echte berenjacht:
Maak eenvoudige tekeningen (pictogramstijl) van: gras, rivier, modder, bos,
sneeuwstorm, grot en een beer. Of zoek kleurplaten hiervan.
Neem de pictogrammen mee naar buiten, houd het pictogram van de beer apart.
Kies een pictogram uit, bijvoorbeeld het lange wuivende gras. Loop samen met je
kind door ‘lang wuivend gras’ door je woonwijk en zoek naar beren achter de ramen.
Zodra je een beer gevonden hebt, pak je een ander pictogram, bijvoorbeeld de
modder. Je gaat dan, alsof je door de modder loopt, op zoek naar de volgende beer.
Zo kun je alle pictogrammen afgaan, of, als het lang genoeg geduurd heeft, laat je
al eerder de plaat van de beer zien. Dat is het moment waarop je zo snel mogelijk
weer teruggaat naar huis. Laat de buitendeur openstaan, ren samen de trap op, dan
weer naar beneden om de deur dicht te doen en dan weer naar boven en gauw
onder de dekens in bed.
Natuurlijk kun je tijdens het lopen het Berenjachtlied zingen.
Hopelijk staan er genoeg beren achter de ramen om deze activiteit te doen.
Lesidee 2, een klankspel:
Na het lezen en bekijken van het prentenboek en de Harlekijntje-video kunnen jullie
een klankspel maken bij alle hindernissen die je tijdens de berenjacht moet nemen.
Geluiden kun je met je stem maken, of met bodypercussie (klappen en tikken op je
lijf), door te stampen of met materialen.
Hierbij wat ideeën:
Inleiding
Zing eerste deel van Wij gaan op berenjacht
Lopen, op jacht gaan Stappen, tikken op een emmer
Lang wuivend gras
‘shh shhh’, flesje met zand erin
Rivier
Water overgieten van ene bak naar andere bak
Modder
Plopgeluiden met mond, WC plopper
Diep donker woud
Flesje met kraaltjes (ritselende blaadjes) vogelgeluiden,
houten stokje (krakende takken)
Sneeuwstorm
Blazen over de rand van een plastic fles, stofzuiger
aanzetten
Grot
Bijna helemaal stil alleen zo nu en dan zacht schuifgeluid
Rennen
Snel tikken op de emmer, of snel stappen
Deur open
‘ieieieh’ of echt een piepende deur
Deur dicht
Deur dichtslaan
Trap op/trap af
Trap op en af
Deur op slot
Echt dichtdraaien
Onder de deken
Hijgen en dan stilte
Slot
Allemaal tegelijk zeggen: “Wij gaan nooit meer op
berenjacht!”
Oefen het liedje en alle geluiden een paar keer en maak dan een opname. Stuur
hem naar je oma en/of opa of naar andere mensen die alleen zitten en wel wat
afleiding kunnen gebruiken.
Veel plezier ermee!
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