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Lyricstraining: Een vreemde taal leren met behulp van songteksten.
Bij Lyricsytraining kun je songs als Youtube-video’s
afspelen, terwijl de songtekst in beeld komt.
In de songtekst zijn delen van de tekst weggelaten.
Het is de bedoeling dat je de weggelaten woorden invult
voordat de video bij die tekst is aangekomen.
Als dat lukt speelt de video door. Lukt dat niet, dan stopt
de video. Pas als het juiste woord is ingevuld gaat de video weer verder.
Om achter het juiste woord te komen kun je de video terugspoelen en kun je de songtekst
opnieuw beluisteren. Weet je het woord dan nog niet dan kan de vertaling onder de songtekst
hulp bieden. Kun je het juiste niet vinden dan kun je het woord opvragen.
Afhankelijk van snelheid, gemaakte fouten en opgevraagde hints worden punten toegekend

Zo werkt Lyricstraining.
1.
2.
3.
4.

Surf naar http://www.lyricstraining.com/
Klik rechtsbovenin op de blauwe knop “All Languages”.
Vink aan in welke taal het lied gezongen wordt waarmee je wilt oefenen.
Bepaal als volgt de moeilijkheidsgraad van de song.
Klik achter het woord “Level” net zo vaak op het zwarte driehoekje tot het gewenste
level verschijnt.
5. Ga als volgt op zoek naar de gewenste song.
Voer op de zoekregel bovenaan de bladzijde achter het word “Search” de titel van de
song of de naam van de artiest in. Klik daarna op het icoontje van het vergrootglas.
In beeld verschijnen een of meer afbeeldingen van video’s.
NB.

Zoeken van songs kan ook als volgt. Rechtsonder op de pagina worden onder de tekst “Latest
Lyrics” de titels getoond van de 5 laatst toegevoegde songs. Rechtsonder die songs bevindt
zich de knop “More Lyrics”. Als je op deze knop klikt komen er 10 songs in beeld. Wil je naar
de volgende 10 songs klik dan op de “2” onder de 10 getoonde video’s.

6. Klik op de afbeelding van de song die je wilt oefenen. De video begint meteen te
lopen.
7. Bepaal als volgt hoeveel woorden in de songtekst moeten worden weggelaten en die
je straks dus zelf moet invullen.
Klik bij “Select Game Mode” direct onder de video op “Beginner” als je wilt dat
10% van de tekst wordt weggelaten. Klik op “Intermediate” als je wilt dat 25%
wordt weggelaten en op “Expert” als alle tekst moet worden weggelaten.
Na het klikken verschijnt de songtekst in beeld.
8. Op de plaats van de stippen moet het woord worden ingevuld dat de artiest zingt.
Als dat gebeurt voordat de artiest er aan toe is dan loopt de video gewoon door. Ben
je te laat dan stopt de video.
Als je een woord niet weet zijn er verschillende manieren om daar achter te komen.
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a. Klik op de “Backspace” om de regel te herhalen. Als je goed luistert kun
je het woord nu misschien wel achterhalen.
b. Klik rechtsonder de songtekst op de knop “Select Language” en selecteer
“Dutch”. Onder de songtekst verschijnt nu een Nederlandse vertaling van
de tekst. Met behulp van die vertaling kun je nu misschien wel achter het
woord komen.
Let op!!! Het vertalen van de tekst gebeurt door de computer, verloopt automatisch en is
daardoor niet foutloos.

c. Als je het woord met de manieren die bij a en b genoemd zijn nog niet
weet, klik dan op de tabtoets. Het woord wordt dan door de computer
ingevuld waarna de song verder gaat.

Nog enkele aanwijzingen voor gebruik.
a. Klik op de entertoets om het lied te stoppen. Wi je weer verder klik dan weer op enter.
b. Klik op de pijltjestoets naar links om terug te spoelen.
c. Klik op de pijltjestoets naar rechts om vooruit te spoelen. Je kunt nooit verder dan het
het eerste woord je nog moet invullen.
d. Klik op de pijltjestoets omhoog om naar de vorige regel te gaan.
e. Klik op de pijltjestoets naar beneden om een regel naar beneden te gaan. Je kunt nooit
verder dan het eerste woord je nog moet invullen.
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