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1. OEFENINGEN 
A. Linkerhandpizicato (film) 
B. Schuiven met de vingers duim centraal (film) 

2. WEET JE NOG? 

      DO   RE      MI          FA  SOL       LA          SI  DO 
        C D    E        F  G      A         B  C 
         1 2    3        4  5      6         7            1 

Dit is de toonladder van DO (C). Hoeveel trappen heeft de toonladder? 
Tussen welke noten zit er een halve toon?  

#= een kruis = de noot een halve toon hoger 
b = een mol = de noot een halve toon lager 

3. ZING, KLAP, TOKKEL EN STRIJK! (STAP 24 nr 3) 
Je begint bij cijfer 1, als je aan cijfer 2 bent, begint iemand anders vanaf het 
begin: een CANON! 
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1. OEFENINGEN
A. Linkerhandpizzicato (film)
B. Schuiven met de vingers duim centraal (film)

2. WEET JE NOG?

         DO               RE                MI               FA              SOL              LA               SI                  DO
              C                   D                    E                  F                      G                A                  B                     C
           1               2               3              4                5             6              7                 1

Dit is de toonladder van do. Hoeveel trappen heeft de toonladder?
Tussen welke noten zit er een halve toon?

#= een kruis = de noot een halve toon hoger
b = een mol = de noot een halve toon lager

3. ZING, KLAP, TOKKEL EN STRIJK! (STAP 24 nr 3)
Je begint bij cijfer 1, als je aan cijfer 2 bent, begint iemand anders vanaf het begin: 
een CANON!

STAP 
24
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4. LEES EN STRIJK (STAP 24 nr 4)
Lees de liedjes eerst met de tekst, dan met ritmetaal!

5. ZING, KLAP, TOKKEL EN STRIJK! (STAP 24 nr 5)

STAP 
24

speel  in   de maat        speel   in  de maat         op - streek en af  -  streek en    kij - ken wat er staat

kro   -   ko  -   dil   -   len    schoe - nen     en       een         slang    en    hoed    of      tas

tij  -  ger- vel - len  kleed-jes    en    een         dik -ke  bon-ten  jas                       niet     voor mij

dank       u   wel!                        ‘kloop  nog   lie  - ver     in   mijn    ei - gen         blo   -   te  vel
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4. LEES EN STRIJK (STAP 24 nr 4) 
Lees de liedjes eerst met de tekst, dan met ritmetaal! 

5. ZING, KLAP, TOKKEL EN STRIJK! (STAP 24 nr 5) 
Speel met SWING!  Weet je wat dat betekent? 

6. MAAK JE EIGEN STUK! 
Schrijf een ritme in elke maat! Kies zelf de snaar. Strijken maar! Klinkt het goed? 

7. STRINGFUN PIECES 1 

8. OUDERS/LEERKRACHT 
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een voorbeeldje
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FASE 2 LES 12 eigen ritme maken
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4. LEES EN STRIJK (STAP 24 nr 4)
Lees de liedjes eerst met de tekst, dan met ritmetaal!

5. ZING, KLAP, TOKKEL EN STRIJK! (STAP 24 nr 5)
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speel  in   de maat        speel   in  de maat         op - streek en af  -  streek en    kij - ken wat er staat

kro   -   ko  -   dil   -   len    schoe - nen     en       een         slang    en    hoed    of      tas

tij  -  ger- vel - len  kleed-jes    en    een         dik -ke  bon-ten  jas                       niet     voor mij

dank       u   wel!                        ‘kloop  nog   lie  - ver     in   mijn    ei - gen         blo   -   te  vel
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STAP 
24

6. MAAK JE EIGEN STUK!
Schrijf een ritme in elke maat! Kies zelf de snaar. Strijken maar! Klinkt het goed?

7. STRINGFUN PIECES 1

8. OUDERS/LEERKRACHT

een voorbeeldje

http://stringfun.com

