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Lessuggestie: Sint Swingt 
	  
De	  sint	  is	  misschien	  wel	  oud,	  maar	  swingt	  nog	  steeds!	  	  	  
	  
	  
Zangtips	  
• De	  coupletten	  zijn	  langzamer	  dan	  de	  refreinen.	  Maar:	  langzaam	  zingen	  betekent	  niet	  dat	  

je	  ‘sloom’	  moet	  gaan	  zingen.	  Zorg	  er	  daarom	  voor	  dat	  de	  woorden	  uit	  het	  couplet	  goed	  
worden	  uitgesproken,	  zo	  blijft	  het	  fris	  &	  vrolijk	  klinken!	  	  

• Zing	  het	  lied	  met	  opgetrokken	  wenkbrauwen.	  	  
• ‘Sint	  swingt,	  sínt	  swingt’:	  het	  tweede	  woordje	  sínt	  mag	  je	  lekker	  uitsmeren.	  Het	  wordt	  

iets	  eerder	  gezongen	  (dan	  de	  tel),	  waardoor	  het	  éxtra	  swingend	  klinkt.	  Oefen	  dat	  stukje	  
een	  paar	  keer	  met	  elkaar	  en	  geef	  duidelijk	  aan	  met	  de	  handen	  en	  lichaam	  wanneer	  de	  
klas	  moet	  beginnen.	  	  

	  
	  
Beweging	  toevoegen	  
De	  twist	  die	  de	  Sint	  in	  het	  filmpje	  doet,	  is	  erg	  leuk	  om	  met	  de	  hele	  klas	  te	  doen.	  Bedenk	  met	  
elkaar	  eenvoudige	  bewegingen	  bij	  de	  coupletten	  en	  beeld	  uit	  wat	  wordt	  gezongen.	  Zo	  maak	  
je	  er	  een	  complete	  presentatie	  van.	  
	  
	  
Sax-‐o-‐boot	  of	  stoom-‐o-‐foon	  
Heb	  je	  de	  saxofoon	  gehoord	  in	  het	  sologedeelte?	  En	  vind	  je	  dit	  ook	  niet	  een	  beetje	  op	  het	  
geluid	  van	  de	  stoomboot	  lijken?	  Ga	  met	  de	  kinderen	  op	  zoek	  naar	  nog	  meer	  geluiden	  die	  op	  
een	  stoomboot	  lijken.	  Dit	  kan	  zijn	  door	  naar	  instrumenten	  te	  luisteren	  op	  internet,	  of	  door	  
zelf	  te	  bedenken	  welke	  voorwerpen	  of	  handelingen	  dit	  geluid	  imiteren.	  Want	  het	  geluid	  van	  
een	  tafel	  die	  over	  de	  grond	  ‘schuurt’	  of	  van	  iemand	  die	  door	  opgerold	  karton	  blaast:	  het	  
komt	  ook	  aardig	  in	  de	  buurt!	  
	  
	  
	  

Boomwhacker Arrangement - Instructie 
Maak	  met	  boomwhackers	  een	  begeleiding	  bij	  het	  refrein	  van	  het	  lied.	  Om	  door	  een	  groep	  
kinderen	  mee	  te	  laten	  spelen	  of	  door	  de	  hele	  klas.	  LET	  OP:	  voor	  dit	  arrangement	  heb	  je	  
buizen	  uit	  de	  chromatische	  set	  nodig	  (C#	  en	  F#).	  Heb	  je	  deze	  niet	  in	  huis?	  Dan	  worden	  ze	  niet	  
gespeeld.	  De	  andere	  buizen	  worden	  wel	  gewoon	  bespeeld.	  
	  
Beginnen…	  
Maak	  drie	  groepen.	  	  
Groep	  1:	  rood	  (C#)	  geel	  (E)	  	  
Groep	  2:	  oranje	  (D),	  donkergroen	  (F#)	  en	  paars	  (A)	  
Groep	  3:	  donkergroen	  (G)	  en	  roze	  (B)	  
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Oefen…	  
Oefen	  vooraf	  gelijk	  te	  spelen	  per	  groepje.	  Geef	  de	  opdracht	  om	  op	  jouw	  teken	  (na	  4	  tellen)	  4	  
keer	  met	  de	  boomwhacker	  te	  spelen	  op	  de	  hand	  of	  been.	  Aandachtspunt	  is	  het	  gelijktijdig	  
spelen!	  Varieer	  in	  ritme	  als	  differentiatie.	  
	  
…	  en	  speel	  mee!	  
In	  het	  filmpje	  verschijnt	  een	  kader	  om	  de	  harmonische	  kleurgroep.	  Dit	  groepje	  is	  aan	  de	  
beurt	  om	  te	  spelen.	  Is	  het	  kader	  weg,	  dan	  stopt	  het	  groepje	  met	  spelen.	  De	  kleuren	  die	  aan	  
de	  beurt	  zijn	  spelen	  op	  de	  pulse	  (dus	  in	  de	  maat)	  mee	  of	  spelen	  het	  ritme	  dat	  ze	  horen	  in	  de	  
meespeelvideo.	  Wanneer	  de	  karaokeversie	  (KA)	  wordt	  gespeeld,	  ben	  je	  hier	  vrij	  in.	  Laat	  
bijvoorbeeld	  de	  groepjes	  zelf	  een	  ritme	  kiezen	  om	  te	  spelen	  als	  ze	  aan	  de	  beurt	  zijn.	  
	  
 
Sint Swingt Ritme Spel - Instructie 
Benodigd:	  	  	  instrumenten	  met	  vel	  ✘	  schud-‐instrumenten	  en	   	  slag-‐instrumenten	  
	  
In	  de	  player	  vind	  je	  het	  speciaal	  voor	  dit	  lied	  ontworpen	  RitmeSpel.	  Speel	  het	  spel	  klassikaal,	  
in	  kleinere	  groepjes	  of	  individueel.	  Iedere	  groep	  houdt	  een	  eigen	  schoorsteen	  in	  de	  gaten.	  
Gaat	  het	  pakje	  door	  de	  schoonsteen,	  dan	  wordt	  gespeeld.	  Uiteraard	  is	  het	  de	  uitdaging	  om	  
op	  tijd	  én	  in	  de	  maat	  mee	  te	  spelen.	  Gaat	  het	  goed,	  dan	  hoor	  je	  een	  muzikaal	  arrangement	  
bij	  het	  lied!	  Er	  zijn	  twee	  verschillende	  levels	  om	  te	  spelen.	  Veel	  plezier!	  
	  
Geen	  instrumenten	  bij	  de	  hand?	  Speel	  het	  spel	  dan	  door	  uit	  te	  wijken	  naar	  je	  lichaam:	  	  
	  =	  stampen,	  ✘	  =	  slaan	  op	  bovenbeen	  of	  heup	  en	  =	  klappen	  
	  

 
 
 
 

Meer	  liedjes	  van	  123ZING	  ontdekken?	  
Ga	  naar	  www.123zing.nl	  en	  vraag	  

een	  proefabonnement	  aan!	  
	  
 

  
	  


