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Nu je alle zes de werkboekjes hebt gemaakt, weet je een stuk meer
over muziek. Toch? Laat dat maar zien in deze kennisquiz. Schrijf de
antwoorden in de vakjes van links naar rechts. Als je het goed doet,
lees je in de oranje bolletjes van boven naar beneden een geheime
zin. Zet ‘m op!
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De slagwerkers van Percossa kunnen
elk voorwerp omtoveren tot een...
Dit is een ander woord voor slagwerk
of slaginstrumenten.
3 Met deze muziek versterk je de sfeer
in een film.
4 Zo heet de natuurfilm waar het
Metropole Orkest muziek voor maakte.
De nieuwe...
5 Wie laat het orkest harder en zachter
spelen? De...
6 Deze zanger scoorde een grote hit met
zijn vader. Alain...
7 Het kleinste strijkinstrument is
een...
8 Dit instrument uit Turkije lijkt op
een gitaar.
9 Zo noem je een droevig levenslied.
10 Dit keert een aantal keren terug in een
lied en heeft meestal dezelfde tekst.
11 Een bekende dans uit Argentinië.
12 Een dwarsfluit hoort thuis in de familie
van de...
13 Zo heet de traditionele dans van
de Maori’s.
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Opdrachten MO-Town in de klas

EDSILIA

TI P

SONGTEKST

Weet je
een
niet? Bladantwoord
er
eens doo nog
r alle
werkbo
ekje
op de webs of kijk
site!
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TIP
Geef twee keer een Top (wat ging er goed?) en één keer een Tip
(wat kan er beter of anders?) voor de opdrachten uit MO-Town
in de klas
MUZIEKWENSEN
die zijn uitgevoerd. Sluit altijd af met een Top. Denk bij het geven van
een Tip en Top bijvoorbeeld aan het proces, de inzet, het eindresultaat,
de samenwerking en de presentatie.
Schrijf hier de oplossing:

Geef je wensen door
aan het Metropole
Orkest. Vul je
antwoorden in op
de website!

Je hebt de eerste zes werkboekjes uit. Heb je muziekwensen die hierin nog niet zijn uitgekomen?
Schrijf ze op!
Wat zou je nog meer over muziek willen leren?
Over welke muziekstijl wil je meer weten?

Met welke Nederlandse band, zanger of zangeres moet het Metropole Orkest een keer optreden?

OPDRACHTEN

DOELEN

TIP/TOP

Opdracht 1:
Zing mee met
het refrein

- de
 leerlingen kunnen het
refrein van Wereldwijd
Orkest zingen.

TOP:

TIP:

TOP:

Opdracht 2:
Bedenk een
nieuw refrein

- de
 leerlingen kunnen
een nieuwe tekst bij het
refrein bedenken.

TOP:

TIP:

TOP:

Opdracht 3:
Schrijf je eigen
couplet

-d
 e leerlingen kunnen in
groepjes een nieuwe tekst
bij het couplet bedenken.

TOP:

TIP:

TOP:

Opdracht 4:
Geef tips

-d
 e leerlingen kunnen in
groepjes hun nieuwe couplet
aan de klas presenteren.

TOP:

TIP:
-d
 e leerlingen kunnen elkaar
tops en tips geven over de
tekst en de uitvoering.

TOP:

MINIQUIZ
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Opdracht 5:
Maak een cd-hoes

-d
 e leerlingen kunnen een
cd-hoes bij het klassenlied
maken.

TOP:

TIP:

TOP:

Opdracht 6:
Handige liedtekst

-d
 e leerlingen kunnen de
liedtekst van het klassenlied
mooi opschrijven op een
groot vel papier.

TOP:

TIP:

TOP:

Extra:

-d
 e leerlingen kunnen hun
klassenlied presenteren.

TOP:

TIP:

TOP:

Opdracht Quiz
Geef een beoordeling voor de online quiz die is gemaakt. Op de site www.metropoleopschool.nl
vindt u de online quiz op twee niveaus. Quiz 1 is bedoeld voor alle leerlingen. Quiz 2 is bedoeld
voor gevorderde leerlingen.

OPDRACHTEN

DOELEN

SCORE

Quiz 1

-d
 e leerlingen testen hun kennis van
werkboekje Cd-opname.

vragen goed

Quiz 2

-d
 e leerlingen testen hun kennis van
werkboekje Cd-opname.

vragen goed

Thuisopdracht Familie-canon
Geef een beoordeling voor het uitvoeren van de opdracht.

OPDRACHTEN

DOELEN

Opdracht:
Familie-canon

-d
 e leerlingen kunnen samen
met familieleden of vrienden
thuis de canon Doep doep
zingen.
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