

Pakket met 3 liedbundels en 3 muzikale verhalen voor slechts € 40,00 !!
Steun hiermee de bouw van een secundaire school in Louga, SENEGAL
Volg het verhaal via andotali.blogspot.be
* Sterrenmannetje, prentenboek + CD

€ 10,00

* Logeren, prentenboek + CD

€ 12,00

* Dokter Uil, 6 stevige kleurenprenten

€ 3,00

* 5 x 7 liedjes voor jonge kinderen tussen 2,5 en 7 jaar …geïllustreerd liedboek + CD

€ 12,50

* Jambo! Liedjes uit Afrika, Azië en Latijns-Amerika geïllustreerd boek + CD

€ 12,50

* Muziek in beeld + CD

€ 17,50

TOTAAL (excl. verzendkosten € 4,00)

€ 67,50 Nu: € 40,00!!

Een muzisch project in het thema stilte en geluid Doelgroep 3 – 7 jaar, Prentenboek en cd: € 10,00 - Nederlands – Frans
Mannetje is de stilte moe en komt naar onze aarde toe, met een zakje van sterrenkatoen en glittertjes op iedere schoen.
Zo vindt hij de weg in de donkere nacht. Hij landt op de aarde, verstopt zich en wacht….
Het sterrenmannetje ontdekt tijdens zijn wandeling allerlei geluiden. De mooie geluiden verzamelt hij in een zakje. Dit prentenboek is
een aanleiding om te luisteren naar geluiden uit de omgeving.
Een muzisch project in het thema Logeren Doelgroep 4 – 7 jaar, Prentenboek en cd: € 12,00
Je vindt op straat een lege fles en ziet dat er een papiertje in zit.
Kinderen weten meteen dat er een boodschap op staat. Als blijkt dat het een uitnodiging is om te gaan logeren, worden de rugzakken
meteen gemaakt. Dit muzikaal verhaal is een uitgangspunt om te luisteren, te dramatiseren, te fantaseren, te improviseren, te
griezelen, te knutselen….

Dokter Uil Doelgroep 4 – 7 jaar, 6 prenten en tekst: € 3,00
Rozemarijn het Everzwijn, Hanzo Haas, Biliblis de Hagedis en Reintje de Vos wachten geduldig tot zuster Veldmuis hen bij Dokter
Uil roept. De geleerde dokter spreekt op rijm en heeft voor ieder probleem een oplossing.
Bij het papegaaienspel horen 6 gekleurde prenten. Als je voor een EHBO-kistje zorgt, willen alle kinderen zuster Veldmuis een handje
toesteken.
Zing een sprookje, dans een lied…. Doelgroep 2,5 - 7 jaar, Liedboek en cd: € 12,50
Al gehoord van de “Zeven kleine geitjes alleen in huis” of van de “Flapperende handen?”
7x dans, 7x thema, 7x sprookjes, 7x spel, 7x winter, zo bundelden we 35 liedjes voor kleuters. Daarnaast vind je nog 12 liedjes en
enkele versjes voor de allerjongsten.
Met dansjes, poppenspel, rekenspelletjes en eenvoudig materiaal kunnen we de kinderen blijvend boeien en genieten we iedere
dag opnieuw van samenzang.

Jambo! Een intercultureel zangproject Doelgroep 4 – 12 jaar, Liedboek en cd: € 12,50 - Nederlands - Frans – Engels
We verzamelden 24 interculturele liedjes uit het Afrika, Azië en Latijns-Amerika. Het zijn mooie, zingbare melodieën, de ene keer
verrassend ontroerend, de andere keer begeleid door een spel. Zingend stap je binnen in het leven van een kind uit Kongo, Nigeria,
Guinee, Indonesië, China, Mexico, Chili …

Muziek in Beeld! Liedboek met picto’s, Liedboek en cd: € 17,50
De kern van deze bundel bestaat uit 20 nieuwe liedjes waarvan de tekst voorzien is van beeldtaal ofwel pictogrammen. Daaraan zijn
telkens twee thematisch verwante liedjes toegevoegd, waardoor een gevarieerde reeks ontstaat die goed aansluit bij de
belevingswereld van de basisschoolleerling.

