De vier seizoenen – Lessuggesties
U kunt om een vervolg te geven aan de voorstelling samen met de kinderen dansen.
Alle stukjes kunnen los worden geoefend in de klas of in het speel lokaal. U kunt uiteindelijk de
stukjes achter elkaar uit laten voeren en er zo 1 dans van maken.
Deze kan worden opgebouwd met bewegingen voor ieder seizoen en een afsluitend feest. Net als in
de voorstelling.
Winter:
Muziektips:
https://www.youtube.com/watch?v=QzFDehvDcdU
Fjarlaegur – Oskar Schuster
The snowman soundtrack – Howard Blake
Het winter elfje gaat de boom klaar maken voor de winter.
De kinderen kunnen door het lokaal bewegen al schaatsend, glijden over het ijs op je schoenen of
bijvoorbeeld ploegend door dikke sneeuw. Hier kunt u in variëren.
Op een stop de boom laten versieren met ijspegels.
- U geeft aan wanneer ze stoppen.
- de kinderen versieren de boom met ijspegels
- stimuleer ze om verschillende hoogtes te gebruiken (hang er nu maar een aan de top, of onderin)
Takken met sneeuw bedekken
- de kinderen schaatsen door het lokaal
- stop op uw teken
- sneeuw sturen door bijvoorbeeld je vingers te wiebelen of sneeuw van de handen te blazen.
Lente:

Muziektips:
Meta Sequoia – Harry Sacksioni
Fil de verre – René Aubry
The heart asks pleasure first – Michael Nyman
- Kinderen vliegen als lente elfje door het lokaal
- Stop op uw teken
- Warmte stralen naar de boom om de sneeuw te doen smelten (net als in de voorstelling)
- Alle hoekjes en gaatjes moeten verwarmd worden (loop er maar eens omheen, ga maar eens op je
tenen staan, en op je hurken voor de wortels van de boom)
Bloemetjes en knopjes
- Bloemen en knopjes op de takken plaatsen.
- Dit kan hoog, laag of vlak voor je neus
- Tussendoor verder vliegen en kijken of alles er goed uit ziet
Zomer:
Muziektips:
https://www.youtube.com/watch?v=dOuw79jp6pw
Daphne – Django Reinhart
Jolie Coquine – Caravan Palace
Get Lucky – Vitamin String Quartet
Tamacun – Rodrigo Y Gabriela
- Kinderen waaien op een zacht briesje door het lokaal.
- Op een stop gaan ze bij een boom blaadjes en bloemetjes open pellen.
- Vergeet de bloemetjes aan de puntjes van de takken niet (dan moeten de kinderen ver strekken)
- U kunt ze langzaam en voorzichtig laten beginnen.
- Het moet steeds sneller want de hele boom moet vol voor het zomer is.
Herfst:
Muziektips:
https://www.youtube.com/watch?v=vB3dC6v-5ec&list=RDvB3dC6v-5ec&index=1
The storm warning – John Whelan
Comptine d’un autre ete, l’apres-midi – Yann Tiersen
- Door harde wind vliegen de elfjes sneller
- Soms moeten ze even schuilen voor de regen
Bomen verven
- Eerst moeten de blaadjes geel, dan oranje, dan rood en dan bruin geverfd.
- begin geel met een dun kwastje, tussen duim en wijsvinger in
- oranje met een dikkere kwast
- rood met een grote dikke kwast

- bruin met een roller
- als u nog meer wil variëren kunt u ook laten verven met wisselende lichaamsdelen, een elleboog, je
oor, je billen, een knie etc.
- Dan blaadjes er af blazen voor een warm laagje op de grond.
Het jaar is rond feest:
https://www.youtube.com/watch?v=PDyGAubLr_E
- Het jaar is nu rond
- Kinderen mogen rondjes dansen met elkaar (door elkaar bij de hand te nemen)
- De kinderen kunnen ook rondjes maken met hun handen, benen, armen etc.
- Bij het refrein mogen de kinderen dan door het lokaal vliegen zo kunnen ze alle prachtige bomen
bekijken.
- of u kunt er voor kiezen om het springen van de voorstelling terug te pakken.

