Leren op afstand in de ISK
__________________________________________________________________________________

Opdracht: Handen wassen op muziek
Instructie voor de docent
 Start
In deze opdracht gaan de leerlingen op een ludieke manier aan de slag met handen wassen. Dat
handen wassen belangrijk is, is vast al duidelijk. Om het ook een beetje leuk te houden, combineren
de leerlingen dit nu met een van hun favoriete liedjes.





Deze opdracht kunnen de leerlingen zelfstandig, dus asynchroon, uitvoeren. Het is leuk om
de opdracht aan het einde wél synchroon terug te koppelen.
Leg aan de leerlingen uit wat de bedoeling is: ze gaan hun handen wassen volgens de regels
op de maat van een liedje. Maak zelf een voorbeeldfilmpje of voer de opdracht uit terwijl je
online instructie geeft.
Werk met woorden. Laat de leerlingen nadenken: wat heb je nodig als je je handen wast?
Denk aan water, zeep, een handdoek, papieren droogdoekjes. De leerlingen schrijven drie
dingen op. Je kunt dit eventueel klassikaal doen in de online instructie of je kunt leerlingen
hier zelfstandig mee aan de slag zetten.

 Samen
 Leg in de instructie uit dat de leerlingen bij de volgende stappen kunnen samenwerken met
een familielid/huisgenoot.
 De leerlingen bekijken eerst een filmpje van een ziekenhuis in België. In dit filmpje laat het
zorgpersoneel zien hoe je grondig én met plezier je handen kunt wassen: ze wassen hun
handen op de maat van het liedje ‘Gangnam Style’.
 Praat over de taak. De leerlingen voeren een kort gesprekje met huisgenoten over het
filmpje.
 De leerlingen kiezen nu zelf een favoriet liedje uit en wassen op het ritme van dit liedje hun
eigen handen. Leg uit dat ze hier een filmpje van moeten maken.
 Schrijf een zin. De leerlingen schrijven over het belang van handen wassen en over het liedje
dat ze hebben uitgekozen.
 Stuur op
 Laat elke leerling het filmpje van het handen wassen opsturen plus de woorden en zinnen.
Dat kan in een getypt berichtje maar mag ook per spraakbericht.
 Deel de leukste filmpjes met de klas.
Variatie
Via de website https://washyourlyrics.com/ kun je een poster maken waarin 20 seconden songtekst
van je favoriete liedje wordt gekoppeld aan de instructies voor handen wassen. Bekijk hier
bijvoorbeeld een poster met de tekst van ‘Skyfall’ van Adèle. Je ziet stap voor stap hoe je volgens de
richtlijnen je handen wast. Zo kun je meezingen met je favoriete liedje én was je lang genoeg je
handen. Leuk om als tip mee te geven aan de leerlingen!
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