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Oh! Een boek vol geluid

Muziekjes van overal

Hervé Tullet – Peuter/onderbouw,
9789002264719, €13,99

Marion Billet – Baby/peuter,
9789044843248, €19,95

Ontdek je eigen stem met dit
prachtige prentenboek. Hoe anders
klinkt de rode stip dan de blauwe stip? Hoe klinkt een
golvende lijn, een bibberend lijntje of een regen aan gekleurde
stipjes? Ritme, toonhoogte en klank komen allemaal voorbij.
Oh! Lezen is spelen met geluid.

Uitgeverij Clavis heeft inmiddels een enorm assortiment
geluidenboekjes van Marion Billet en allemaal zijn ze even
leuk. Dankzij het stevige karton en de knopjes die je
alleen maar hoeft aan te raken om het muziekje te laten
spelen zijn ze perfect voor de allerkleinsten. Ontdek
bijvoorbeeld wereldmuziek met deze gloednieuwe titel.

Willewete muziek

Hoe groen klinkt een gitaar

Jeroen Schipper, Sanne

Pieter Bergé & Yule Hermans (ill.) – Bovenbouw, 9789401453431, €25,99

Hoera, een boek als dit was er nog niet! In dit dikke
boek staat alles wat je maar wil weten over
klassieke muziek in de breedste zin van het
Nelleke Groot
Dit informatieve
woord. Van prehistorie tot jazzmuziek en
prentenboek behandelt alle
van Mozart tot de experimentele
aspecten van muziek op een
muziek van John Cage. De teksten
toegankelijke manier voor jonge
zijn niet heel gemakkelijk dus
kinderen. Welke typen muziek zijn
alleen voor groep 7-8 geschikt om
er en welke instrumenten kun je
zelf te lezen. Zet het boek in je
bespelen en hoe lees je eigenlijk
eigen kast en ik garandeer je dat
Muziek luisteren, zingen, over
muziek? Het boek bevat ook een
je er uren bladerplezier aan hebt,
liedje en een kleine quiz.
gebruik het als naslagwerk of doe
instrumenten leren of lekker dansen.
inspiratie op
Muziek kan op veel manieren
voor nieuwe
ingezet worden in de klas.
muziek(lessen).
Deze boeken laten zien
Leuk extraatje:
wat er allemaal
Carnaval
de auteur heeft
mogelijk is.
der dieren
een spotifylijst
Koninklijk
samengesteld met alle
Concertgebouworkerst (muziek),
muziek uit dit boek.

Ramakers & Hélène Jorna
(ill.) – Onderbouw,
9789044840995, €16,95

Daar zit
muziek in!

Marjet Huiberts (versjes), Fiep
Westendorp (ill.) – Onderbouw,
9789047626039, €15,99

Is er een klassiek muziekstuk dat aansprekender is voor
kinderen dan het Carnaval der dieren van Camille
Saint-Saëns? Zodra je de cd aanzet zie je de majestueuze
leeuw voor je, de trage schildpadden en de parmantig
stampende olifant. In dit leuke leporello boekje met cd kun
je kijken naar de dierentekeningen van Fiep Westendorp,
terwijl je luistert naar de muziek van het Koninklijk
Concertgebouworkest en de dierenversjes van Marjet
Huiberts. Bij het boekje hoort een digibord-app met
muziekvideo’s en dierenanimaties. De app, lesideeën en
docentenhandleiding zijn te downloaden op
https://followamuse.nl/app/carnaval-der-dieren/.

Het dansende dierenbos 2
Hester van Toorenburg & Jasper Merle (muziek) – Alle leeftijden,
9789000368082, €16,99

Dansen op muziek is heerlijk, maar heb je al eens yoga
geprobeerd? Met dit leuke boekje maken kinderen kennis met
yoga door samen dieren na te
doen op muziek. Muzikale juffen
en meesters kunnen zelf de
muziek spelen met de
songteksten en akkoorden die in
het boekje staan, maar alle
nummers zijn ook te downloaden.

Eerder verschenen in tijdschrift Zone (www.tijdschriftzone.nl)
Dit overzicht downloaden? www.educatieheld.nl

