STAP
22
1. OEFENINGEN

STAP
36

A. Rijtje: 2 vooruit, 1 achteruit (film)
B. Drie vingers samen plaatsen (film)
C. 2 vooruit, 1 achteruit zonder tussenvingers (film)

1. OEFENINGEN
A. 1 vinger zettenVAN
vanuitECHTERNACH!
het rijtje
1. TOONLADDER

2. WEET JE NOG?

B. fluittoon met alle vingers
C. vierde greep: zing, tokkel en strijk

We spelen nu ook al de toonladder van la! Ken je de notenn
Speel ze en zeg ze!

2. WEET JE NOG?
Je kan nu al je vingers op drie manieren zetten! Herhaal ze na elkaar! Leg het uit!
Als we op de la-snaar SI b willen spelen, gaan we met de eerste vinger een halve
toon achteruit.
Welke noten spelen we op de andere snaren met een lage eerste vinger?
3. STRIJK

3. TOKKEL EN STRIJK!

2. TOKKEL DE RIJTJES!
Denk goed na waar je vingers staan, vooral de laatste is even nadenken!

4. TOKKEL
op de la snaar:
STAP

0 12 je speelt35een gewone Si (B)
OEFENFILMPJES
01 2 je speelt1. nu
een Si b (Bes)
A. 2-3 samen zetten (3 grepen)
B. toonafstanden inschatten
C. harmoniek in het midden van de snaar

fase 1
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4. ZING EN SPEEL! (STAP 1 nr 4.1, 4.2, 4.3)

3. INKan
DEjeMAAT!
(STAP 36
nr 3) dit ook tokkelen en zeggen welke noot je speelt?
op de andere
snaren

Zeg met TA TITI en TO-O. Klap de stukjes. Tokkel ze nadien op je altviool.

2. WEET JE NOG?

Kan jij uitleggen wat dit betekent? Schrijf de naam erbij!

STAP
1

5. STRIJK (STAP 36 nr 5.1 en 5.2)

4. ZING EN SPEEL! (STAP 1 nr 4.1, 4.2, 4.3)
Zeg met TA TITI en TO-O. Klap de stukjes. Tokkel ze nadien op je viool.

Speel het stukje eerst met een hoge tweede vinger, dan met een lage tweede vinger.
5. MAAK JE EIGEN STUK
Leg drie ritmekaartjes op een rij. Kan je het ritme zeggen met ta, titi en too?
5. MAAK JE EIGEN STUK
Kan je het ook klappen?

4. MAAK JE EIGEN STUK

Leg drie ritmekaartjes op een rij. Kan je het ritme zeggen met ta, titi en too?
Kan je het ook klappen?

3. LEES, TOKKEL EN STRIJK!

Verzin een woord of een naam en klap na.
Verzin een woord of een naam en klap na.
Klap het woord terwijl je
het
in je terwijl
hoofd
zegt.
Klap
het woord
je het
in je hoofd zegt.
Tokkel
het woord op je viool.
Tokkel dan het woord op
jedan
altviool.
bv. lepeltje, appelmoes, Maarten, …

Hieronder zie je een stukje op de re-snaar. Speel het een paar keer.
Nu speel je het opnieuw
met vingers.
4. TOKKEL!
12 3 4
1 2 34

bv. lepeltje, appelmoes, Maarten, …
6. STRINGFUN PIECES

7. LEERKRACHT/OUDERS

1 23 4
1 2 3 4

5. STRIJK! (STAP 35 nr 5)
Waar staat de tweede vinger?
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5. BLIJ EN DROEF

STAP
36

(STAP 36 nr 5.1, 5.2)

Speel dit stuk op 2 manieren: met de derde vinger en met de tweede vinger.(5.1, 5.2)

6. STRIJK (S

Speel het stu

En nu met de lage eerste vinger!

6. HETZELFDE, MAAR ANDERS!

(STAP 36 nr 6.1 en 6.2)

We speelden dit stukje in STAP 29 met de derde vinger. Herhaal het en speel nu met de tweede vinger! Leg uit
wat het verschil is!

7. ALLEGRO

(STAP 36 nr 7)

7. ZING (STA

