
Thema 6
Activiteit 11 Over land naar zee

Doelen 1 De kinderen kunnen zich mentaal en lichamelijk voorbereiden vóór het zingen.
2 De kinderen kunnen hun lichaamshouding verzorgen bij het zingen.
3 De kinderen kunnen een eenvoudig canon zingen. 

Eindtermen en
leerplandoelen

ET GO! OVSG KathOndVla

6.3 4.2.2.6 MV-MUZ-LZ-3 MZkm3

6.3 4.2.2.7 MZlb2

2.4 4.2.2.17 MV-MUZ-LZ-23 MUva3

Leermiddelen
 Source to sea 

 Ppt - Het water

 Lied - Water 1

 Lied - Water 2

 Lied - Canon

 Bijlage - Partituur 

Materialen Muziekinstrumenten om water na te bootsen: rainmaker, oceandrum
Alternatief: doos met knikkers of gedroogde erwten
Opnametoestel

1 x 75' 
beweging  -  drama / muzisch taalgebruik  -  beeld  -  muziek  -  media
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Instap
Klassikale beschouwing

 Source to sea 

Bekijk samen met de kinderen de documentaire ‘Source to sea’ van Matt Crocker en James 
Dean. Deze film staat vrij ter beschikking op Vimeo. Een groep van gepassioneerde surfers 
begint aan een ongewone reis. Ze maken een reis van een dikke 280 km op  opblaasbare 
stand-up paddle boards (SUPS). Het team volgt de rivier de Severn in Groot-Brittannië van de 
bron in het bergachtige Wales tot de modderige monding in het Kanaal van Bristol. 

Voer nadien een klassikaal gesprek en stel deze vragen:
Wat heb je gezien? 
Welke landschappen kwamen in beeld?
Wie heeft de kaarten gezien?
Waar ligt de Severn ergens? Laat de kinderen het opzoeken.
(Wikipedia, atlas …)

Enkele weetjes:
De bron van de Severn ligt in Wales op een hoogte van 610m.
De rivier loopt door een aantal Britse graafschappen (counties, te vergelijken met de 
provincies in België): Shropshire, Worcestershire en Gloucestershire.
De rivier is 354 km lang. Daarmee is de Severn de langste rivier van Groot-Brittannië.
De surfers leggen 175 mijl af op de rivier. 
1 mile = 1,609344 km
175 miles = 281,6 km

De Severn is de langste rivier van Groot-Brittannië, maar weten de kinderen welke de langste 
rivieren ter wereld zijn? Laat hen opzoeken op het internet (Wikipedia). Geef hen het woord. 
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Kern
Samenzang

Plaats de kinderen nu in kooropstelling. Houd hierbij rekening met de grootte van de 
kinderen. Naargelang de beschikbare ruimte kun je een koor maken met twee of drie rijen. 
De opstelling in rijen ‘op maat’ kun je vlot laten verlopen door de kinderen één lange rij te 
laten maken van groot naar klein. 
Daarna verdeel je deze lange rij in twee of drie gelijke delen en laat je de rijen met de kleinste 
leerlingen voor de andere schuiven.

Overal ter wereld stroomt het water van hoog naar laag, over het land naar zee. Hierover 
leren de kinderen een lied. 
Warm de koorzangers vooraf even op. 
Kies enkele oefeningen uit de lijst:

Hoofd
- Buig het hoofd rustig naar rechts en naar links.
- Buig het hoofd rustig naar voor en naar achter.
- Beweeg het hoofd naar rechts en naar links.
- Maak trage achtbewegingen met het hoofd.
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beweging  -  drama / muzisch taalgebruik  -  beeld  -  muziek  -  media

 Ppt - Het water

Schouders
- Trek je schouders naar voor en vervolgens naar achter.
- Maak cirkelbewegingen met je rechterschouder.
- Maak cirkelbewegingen met je linkerschouder.
- Maak cirkelbewegingen met beide schouders.
- Strek je rechterarm omhoog en beweeg het bovenlichaam naar links.  
 Strek enkele seconden.
- Strek je linkerarm omhoog en beweeg het bovenlichaam naar rechts.  
 Strek enkele seconden.
- Strek met je rechterhand je linkerelleboog tegen de achterkant van je hoofd.
- Strek met je linkerhand je rechterelleboog tegen de achterkant van je hoofd.

Rug
- Zit op je hielen. 
 Adem in: strek je armen in de lucht en ga volledig rechtop zitten, met je heupen boven je 

knieën.
 Adem uit: buig helemaal naar beneden tot tegen je bovenbenen en tot je voorhoofd de grond 

raakt. Leg je armen naast je lichaam. Herhaal enkele keren.
- Sta recht: maak de armen los, haak daarna je vingers in elkaar. Strek zo je armen hoog 

boven je hoofd en draai de handpalmen naar buiten. Strek enkele seconden.
- Sta recht en buig je knieën. Laat je hoofd, schouders, nek en armen voorover bengelen. Rol 

de wervelkolom terug recht: onderrug, rechte rug, schouders, nek, hoofd.

Projecteer de eerste dia van de PPT. Op deze dia staat de tekst van het eerste deel van het 
lied. 
Naast de tekst staat de kaart van de Severn. 
Oefen eerst de tekst in het juiste ritme. Lees voor en laat herhalen.
Oefen daarna de melodie. Dit kun je doen met behulp van het geluidsfragment op deze dia. 
In dit fragment hoor je een count-in: 1 2/1234 , daarna speelt de saxofoon de melodie. Er volgt 
een kleine pauze. 
Daarna hoor je opnieuw een count-in: 1 2/1234 en kun je de melodie meezingen met de 
saxofoon. 
Oefen dit een aantal keer. Ga door met oefenen tot er voldoende zekerheid en zelfstandigheid 
is tijdens het zingen.
 

Ga door naar de volgende dia. Op deze dia vind je een kaart van de langste rivier ter wereld: 
De Nijl.
De tekst van het vervolg van het lied lees je vooraf ook eerst ritmisch.
De melodie benader je op dezelfde manier als bij het eerste deel. 
In het luisterfragment hoor je de melodie gespeeld door een gitaar.

uze
undo

uze
undo

uze
undo

uze
undo

uze
undo

uze
undo6



4

beweging  -  drama / muzisch taalgebruik  -  beeld  -  muziek  -  media

Rainmaker,
oceandrum
(of alternatief)

Opnametoestel

Oefen opnieuw een aantal keer. Oefen tot de kinderen voldoende zelfzeker en zelfstandig 
zingen, want het lied wordt straks een canon!

Verdeel de klas in twee gelijke groepen. 
Groep 1 zingt de eerste melodie. (Het water blijft stromen …)
Groep 2 zingt de tweede melodie. (Moeder Aarde …)
Laat de twee groepen voor elkaar zingen. 

Hierna zet je de groep voor een uitdaging. 
Na het voorzingen voor elkaar, zetten de twee groepen tegelijk in. 
Hierbij zingt elke groep de toegewezen melodie.
Op dia 3 vind je een ondersteunende begeleiding. 
De begeleiding gaat door tot het volledige lied viermaal gezongen is door de twee groepen 
samen. 

Het samen zetten van de twee delen van het lied kun je ook in canon doen. Elke groep zingt 
het volledige lied (de twee delen na elkaar). 
Groep 2 zet later in. Groep 2 start wanneer groep 1 aan het tweede deel van het lied begint bij 
‘Moeder Aarde’. 

Je kunt het lied afwerken door er watergeluiden aan toe te voegen. Er zijn een paar 
instrumenten die het geluid van water nabootsen. 
Indien je deze instrumenten niet ter beschikking hebt, kun je een oceandrum nabootsen met 
knikkers of gedroogde erwten in een grote doos.

De oorspronkelijke tekst van het lied is in het Engels. Deze vind je op de laatste dia.  
De Nederlandse vertaling is niet letterlijk maar een vertaling bij benadering.

Maak een opname van het resultaat. Dit kun je heel eenvoudig doen via een app om 
geluidsopnames te maken met je smartphone of via het gratis programma Audacity op je pc.
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Afsluiter Laat de kinderen terug plaatsnemen in de klas. Beluister samen de klankopname. 

Laat het resultaat evalueren. 
- Wat is heel goed gelukt? 
- Wat kon beter?
-  Wat vonden jullie van het samen zingen? Zouden jullie de volgende keer iets anders 

aanpakken?
Geef het woord aan de kinderen en laat hen overleggen.
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