Colofon
Koning Salassi
Les voor groep 1& 2

China
- Muziekles: Koning Salassi -

Duur les invullen
25 minuten
Muziekles
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Inleiding
Deze muziekles gaat over Koning Salassi. Hij hield ontzettend van nasi. Een
typisch chinees gerecht, De kinderen leren deze les tijdens de
introductie/inleiding kort iets over nasi. Hierna leren ze het lied over Koning
Salassi. In de afsluiting eten de kinderen samen Nasi.
Doelstellingen
Aan het eind van de les weten de kinderen wat Nasi is.
Aan het eind van de les kennen de kinderen het lied Koning Salassi.
Doelgroep
Deze les is bedoeld voor groep 1 & 2. Het aanleren van de liedtekst zal bij
groep 1 iets meer tijd vergen dan bij groep 2.
Vakken en Kerndoelen
Kerndoel 54: De leerlingen leren beelden, muziek, taal, spel en beweging te
gebruiken, om er gevoelens en ervaringen mee uit te drukken en om er mee
te communiceren.
Hieronder valt: muzikale verkenning van onderwerpen uit de directe
omgeving van de kleuters. Bijvoorbeeld: de omgeving (in de klas, in het huis),
knuffels, beren, optocht, muziek in de straat, het weer, kabouters en reuzen,
sprookjes, feesten, het verkeer, Sinterklaas en Kerst, dieren, seizoenen. Deze
onderwerpen worden zingend, spelend, bewegend en luisterend verkend.
Hieronder valt: Muziek afkomstig uit verschillende stijlperioden en
culturen.
Hieronder valt: De muziek is eenduidig en duidelijk van karakter.
Hieronder valt: De muziek is helder en eenvoudig van structuur.
Informatie
Alle extra informatie staat op blz. 4
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Lesidee
Introductie
Weten jullie een echt chinees gerecht? Vandaag gaan we een lied leren
over een Koning uit China. Hij hield heel erg van Chinees eten.
1. Zing het hele lied een keer voor en stel de volgende luistervraag:
Van welk eten hield de koning?
Vraag aan de kinderen of ze weten wat Nasi is en of ze het zelf ook wel
eens eten. Vervolgens legt u kort iets uit over Nasi. Voor meer info zie
het kopje verdieping op pagina 4.
Tip:
Neem nasi mee,
warm dit op en eet
gezellig een hapje
met de kinderen.
Let uiteraard op
allergieën!

Inleiding
Zing het lied een keer voor. Leg de platen uit bijlage 1 op de grond en laat
de kinderen deze in de goede volgorde leggen. Dit is een goede oefening
waarbij kinderen heel goed naar de tekst van het lied moeten luisteren.
Kern
Leer het lied aan volgens de Weggeeftechniek.
2. Leer het stuk “Brand Brand wat is er aan de hand?” aan.
3. Zing het hele lied en laat de kinderen bij bovenstaande regel
meezingen.
4. Leer de regel: “Koning Salassi die hield zo van nasi met sambal heel
veel toen verbrandde zijn keel” aan. Herhaal de regel minimaal 3
keer.
5. Zing het hele lied en laat de kinderen bij bovenstaande regels
meezingen. Herhaal het lied 2 keer. Geef duidelijk aan wanneer u
als leerkracht zingt en wanneer de kinderen mogen zingen.
6. Leer de regel: “De koning staat in brand!” aan.
7. Zing het hele lied een aantal keer achter elkaar.
Laat de kinderen het lied een keer als een echte koning zingen, laat de
kinderen het lied zingen of ze een verbrande mond hebben, laat de
kinderen zingen of ze een volle mond hebben enz. varieer in stemgebruik.
Uitbreiding:
De kinderen hebben allemaal een eigen lepel bij zich. Bij de zin “Koning
Salassi die hield zo van nasi met sambal hel veel” doen de kinderen net of
ze aan het eten zijn. Bij de zin “Brand brand wat is er aan de hand”
wapperen de kinderen met hun handen voor hun mond of ze hun mond
verbranden.
Afsluiting
Zet de nasi in het midden van de kring met een doek er over. Laat de
kinderen raden wat er onder de doek zit. Wie het als eerste goed raad
krijgt een hapje nasi. (i.v.m. corona zou dit voor ieder kind op een eigen
bordje kunnen)

Pagina 3

Leerkracht - handreiking

Koning Salassi Liedtekst
Onderstaande liedtekst verkregen van: Orkest in de klas, & de Jong, O.
(2013, 26 juni). Koning Salassi - Zang. Geraadpleegd op 17 december
2020, van https://www.orkestindeklas.nl/nl/page/3534/koning-salassi-zang
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Tijdsplanning
Introductie/
Inleiding
Kern
Afsluiting

5 min
5 min
10 min
10 min

Materialen
Inleiding
- Bijlage 1
Kern
- Liedtekst
- Lepel
Afsluiting
- Nasi
- Bordjes
- Lepel
- Doek
Bronnen
- Orkest in de klas, & de Jong, O. (2013, 26 juni). Koning Salassi Zang. Geraadpleegd op 17 december 2020, van
https://www.orkestindeklas.nl/nl/page/3534/koning-salassi-zang
Verdieping/meer informatie
- Koken met Kennis. (2020, 16 april). DE BASIS: Nasi goreng.
Geraadpleegd op 4 januari 2021, van
https://www.kokenmetkennis.nl/recepten/de-basis-nasi-goreng/
- Wikipedia-bijdragers. (2019b, 12 december). Nasi goreng.
Geraadpleegd op 4 januari 2021, van
https://nl.wikipedia.org/wiki/Nasi_goreng
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Bijlage 1

