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Warming-up  
Doel: Losmaken van lijf en stem; concentratie vergroten; richten op leraar voor de klas.  

Welkom 
Doel: Stellen van doelen voor deze les; terughalen van doelen van vorige les.  
Werkwijze:  

1e les: Kijk eens naar de afbeelding en de titel? Waar gaat deze les over, denk je? 
2e les: Wat hebben we de vorige keer geleerd? 

Inleiding 1 
Doel: Nauwkeurig kijken en luisteren, kennismaken met de melodie van het nieuwe lied 
Werkwijze:  

Geef twee vragen vooraf:  
1. Luister goed: Hoe is de opbouw van dit lied? Herken je de refreinen coupletten, ook al is er geen tekst 
te horen? (Zie voor meer info: Kern 4) 
2. Welke andere geluiden dan de muziek hoor je? 
Stilte-afspraak maken.  
Zet de film aan. Bespreek na de film de antwoorden. 

Inleiding 2: Voor de tweede les 
Doel: Nauwkeurig kijken en luisteren 
Werkwijze:  

Geef twee vragen vooraf:  
1. Wat kun je vertellen over de muziek in deze fragmenten? Stijl? Instrumenten?  
2. Hoe heet de kleine groene Dino? 
Stilte-afspraak maken.  
Zet de film aan.  
Bespreek na de film de antwoorden.  

Kern 1 
Doel: Leren van de tekst en de melodie. 
Werkwijze:  

Laat de speler 1x horen. 
Laat een kind de tekst voorlezen.  
Laat de speler 1x horen; alle kinderen playbacken mee. 
Tel af: 1234: De kinderen spreken de tekst ritmisch. (Zonder speler) Luister waar nog problemen zitten 
en oefen die stukjes apart. 
Laat de speler 1x horen; de kinderen neuriën mee.  
Laat de speler 1x horen: De kinderen zingen mee. 
Geef ze aanwijzingen m.b.t. de articulatie, het is een snel lied waarbij de uitspraak cruciaal is. 
Waarom zou deze Dino Stefan heten? (Alliteratie: Ste - Ste) 
Je kunt op de woorden ‘varen’, ‘conifeer’ en ‘laurus’ klikken om te laten zien doe die planten/bomen 
eruit zien. Zeer waarschijnlijk waren deze planten er al in de tijd van de Dino’s. 

Groep: 6/7/8 
Thema: Dinosauriërs 
Inhoud: Een lied over 4 bekende dinosauriërs, lezen en spelen van ritme 
op instrumenten, veel aandacht voor filmmuziek en de functie van geluid 
in film. Herkennen van instrumenten uit het symfonie-orkest.
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Kern 2 
Doel: Leren van het 2e couplet 
Werkwijze:  

Zie kern 1 
Laat ze in elk geval ook het stuk neuriën want de melodie en het tekstritme zijn een beetje anders dan in 
kern 1. 
Stel vragen over de rijmwoorden en rijmvorm. 

Kern 3 
Doel: Leren van 3e couplet 
Werkwijze: 

Zie kern 1 en 2 

Kern 4 
Doel: Leren van 4e couplet 
Werkwijze:  

Zie kern 1 en 2 
Let op: Nu komen op het laatst een aantal herhalingen. 
Bespreek (nog) eens de vorm: Rood=voor-, tussen- en naspel; blauw=couplet; groen=refrein; geel=solo 

Kern 5 
Doel: Lezen en klappen van ritmes 
Werkwijze:  

Laat speler 1 horen. De kinderen luisteren het fragment helemaal af zonder mee te doen. 
Laat de speler nog eens horen: De kinderen spreken mee. 
Tel nu zelf 1234 af: De kinderen spreken ritme 1 uit. (Zonder speler dus) 
Hetzelfde nu met de 3 andere ritmes.  
Verdeel je klas in 4 groepen: Elke groep krijgt een ritme. 
Tel af 1234: groep 1 begint, groep 2 volgt meteen erachter aan, enz. Als groep 4 klaar is, begint groep 1 
weer enz. (Ketting) 

Kern 6 (na kern 5 gedaan te hebben) 
Doel: Spelen van ritmes uit kern 5 op instrumenten. 
Werkwijze:  

Bespreek kort de verschillende instrumenten: Guiro (rasp), Claves, Beatring, Handtrom. 
Laat speler 1 horen. Wie herkent dit ritme? (Stegosaurus) 
Laat de speler nog eens horen: De kinderen klappen nog een keer mee. 
Zo ook met de volgende 3 ritmes. 
Vraag: Wat zou de bedoeling zijn van de 5e regel? (Stappen met de voeten, om en om) (Beat) 
En regel 6: Klappen, de eerste tel is een rust. (Afterbeat) 
Verdeel de instrumenten. Kinderen zonder instrument zijn stappers en./of klappers.  
Stapelen: De stappers en klappers beginnen, Blauw valt in, rood valt in enz.  
Op een teken van jou stoppen, na elkaar of tegelijkertijd. Je kunt ook met je handen een fade-out 
aangeven door je vingers en duimen steeds dichter bij elkaar te brengen.  
Luister samen nog even naar de onderste spelers: Alle ritmes samen.  
Klonk dat ook zo met de klas?  
Variatie: Laat ze wisselen van instrumenten en speel het spel nog eens. 
Kun ze na jouw aftel 1234 ook allemaal tegelijk starten? 
Let op: ritme 2 begint altijd iets eerder, net na jouw 4e aftel 
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Kern 7 
Doel: Luisteren naar filmmuziek; instrumenten benoemen. 
Werkwijze:  

Deel het werkblad uit. (Zie onderaan deze handleiding) 
Instructie: Je ziet en hoort dadelijk een orkest de filmmuziek spelen van de film Jurrasic Park. (Dat was 
de eerste beroemde film over dinosauriërs van Steven Spielberg. De muziek is geschreven door de 
beroemde filmcomponist John Williams. Lees eerst even het lijstje met namen van instrumenten voor 
jezelf door. Zo dadelijk start de film en dan zie je de cijfers 1 t/m 8 voorbij komen. Je noteert telkens 
snel het cijfer bij de juiste naam van je lijstje.  
Klaar? Klik op ‘Check’ en kijk samen even na. Als er behoefte is, kun je nog een keer de film bekijken. 

Kern 8 
Doel: Film en geluid: Wat is de functie van het geluid bij de film 
Werkwijze:  

Laat ze kladblaadje en pen nemen. (Of op het werkblad werken, zie onderaan deze handleiding). Ze 
schrijven alvast de letters a, b, c en d op.  
Leg uit: Ze gaan dadelijk 4 fragmenten bekijken uit de film Dinosaur van Disney, maar er is geen geluid 
bij. (Dus zelf niet het geluid bij de spelers aanzetten!!!) Ze moeten bedenken wat voor een geluiden ze 
zouden kunnen voorstellen bij elk fragment. Eerste filmpje gezien: Klik dan op het woord ‘Volgende’ 
rechtsonder. enz. Tot alle vier filmpje bekeken zijn. 
Klik dan weer op het woord ‘Volgende’ rechtsonder.  Je ziet nu 4 foto’s uit elk fragment. Eronder staan 
4 spelers met het geluid uit elk fragment, alleen niet op volgorde. 
De kinderen noteren bij de letters a, b, c, en d nu de cijfers van de foto’s 1, 2, 3, of 4 in de goede 
volgorde. 
Klaar? Klik op ‘Check’ en bespreek kort de antwoorden. Wie had alles goed? 
Klik op ‘Samen’ en bekijk nog eens de fragmenten, nu met geluid. 

Afsluiting 1 
Doel: Het lied zelfstandig zingen  
Werkwijze: 

Zing het hele lied nu achter elkaar door. gebruik de 1e keer de linker speler, met zang erbij. 
Verdeel d klas in 2 groepen: Groep 1 zingt couplet 1 en 3, groep 2 zingt 2 en 4. Samen de refreinen. 
Let op bij het einde van het lied: 2 refreinen achter elkaar, solo en weer 2 refereinen achter elkaar! 

Afsluiting 2 voor de 2e, 3e les 
Doel: Het lied zelfstandig zingen, begleiden met instrumenten. 
Werkwijze: 

Zie afsluiting 1. 
Je ziet dat de tekst nu gedeeltelijk verscholen gaat achter de dino’s. Weet je het toch nog? 
Kies 6 kinderen die het orkest vormen tijdens het tussenspel en de solo’s. Zij spelen de ritmes uit kern 6.  

Meer informatie over de 4 dino’s uit dit lied: 
https://nl.wikipedia.org/wiki/Stegosaurus 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Tyrannosaurus 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Velociraptor 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Diplodocus 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Stegosaurus
https://nl.wikipedia.org/wiki/Tyrannosaurus
https://nl.wikipedia.org/wiki/Velociraptor
https://nl.wikipedia.org/wiki/Diplodocus
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Stefan, moet je weten, is een echte Stegosaurus
De hele dag door eet hij varen, conifeer en laurus

Met platen op zijn ruggengraat en stekels op zijn staart
Zijn zusje heeft die ook wel, maar die is niet zo behaard

Dino, dino, dino, dodo dodo do

Tinus, moet je weten, is Tyrannosaurus Rex
Maar deze Tinus heeft een minderwaardigheidscomplex 
Hij is als koning van de dino’s wel het meest beroemd

Maar hij wordt vaak gepest en Korte Voorpootjes genoemd 

Vera, moet je weten, is een Velociraptor
Een echte roversdochter, maar dan eentje zonder humor

Ze is dan wel misschien het kleintje van de Dinogroep
Maar jagen kan ze als de beste met haar raptortroep 

Diny, moet je weten, is een dikke Diplodocus
Een kanjer van een dino en haar broers en zussen ook dus
Een heel groot lijf, een lange staart en ook een lange nek

Maar met een heel klein minikopje en een kleine bek

Kern 7:

Kern 8:
a b c d

Viool: Contrabas: Dwarsfluit: Slagwerk:

Cello: Harp: Klokkenspel: Vleugel:
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