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1. Beginnen met een GEKEND lied (1 of 2 à driemaal zingen - afhankelijk van het aantal
strofen. Letten op uitspraak, verbeteren waarnodig, ook melodisch en ritmisch. Liederen
met slechts 1 strofe tot 3 maal zingen, met gradatie, bijvoorbeeld door telkens een
andere toonhoogte te nemen of een andere interpretatie. Liederen met meer dan 1 strofe
slechts 1 keer zingen, tenzij men aan het lied zodanig wil werken dat het voor uitvoering
op een feest geschikt is. 

2. Gedicht of aftelrijmpje of tongue twister en dergelijke: aangebracht in een vorige les, nu
herhalen. Laat het herhalen levendig gebeuren door de groepen kinderen af te wisselen
(bijvoorbeeld nu eens de jongens, dan de meisjes, nu eens 1 apart, dan weer samen, nu
eens de ene klas, dan de andere : veel variaties mogelijk.) Hier kan men ook tellen, of de
dagen van de week opzeggen, of de maanden van het jaar of andere woordenrijen. 

3. Een gekend lied eenmaal zingen. 

4. Een nieuw lied of gedicht of tongue twister aanbrengen. 2 of 3 keer zingen zodat snelle
kinderen al min of meer mee kunnen zingen. 

5. VOCABULAIRE    HOOFDTHEMA VAN DE LES : zeer levendig : show !!

6. Lied of gedicht herhalen

7. Wat zeggen Franse (Engelse) kinderen tegen :     Hier komen korte zinnen en
uitdrukkingen. De leraar zegt ze in het Nederlands en zegt ze in de vreemde talen. De
kinderen oefenen en herhalen (ook uit vorige lessen)

8. Gekend lied of gedicht (kort)

9. Tekst. 
Een tekst op het bord klaargezet of op een blad uitgeprint of geschreven. Per lesuur
wordt een gedeelte van de tekst gelezen en geoefend en daarna opgeschreven. Neem
teksten waarin veel herhalingen voorkomen. De teksten zo dikwijls oefenen dat de
meeste kinderen deze teksten kennen. 

10 een gekend lied zingen

11 de kinderen schrijven de tekst (of een deel ervan) over en maken er een kleine tekening
bij. 

Zorg voor een levendige en vloeiende overgang tussen de verschillende onderdelen van de les. 

Tijd : punten 1 tot en met 10 mogen maximaal een HALF uur duren. De rest van de lestijd
dient om de kinderen te laten schrijven of te laten tekenen (1 en 2e klas)


