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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? 
Je kunt in een taalles eventueel het verhaal van Ali Baba en de 40 rovers laten lezen/ vertellen. Zie 
onderaan deze handleiding. Let op: Ali Baba is in het oorspronkelijke verhaal geen rover, maar is zelf in 
dit lied de roverhoofdman geworden! 

Inleiding 1 
Doel: Nauwkeurig kijken en luisteren 
Werkwijze:  

Geef twee vragen vooraf:  
1. Waar gaat dit verhaal over? (Laat hun fantasie maar de loop nemen…) 
2. Welke instrumenten hoor je hier spelen? (Fluit, trommels,…) 
Stilte-afspraak maken.  
Zet de film aan. Bespreek na de film de antwoorden. 

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

Geef twee vragen vooraf:  
1. Welke instrumenten zie je hier solo’s spelen? (1. Tamboerijn, 2. Bongo’s, 3. Bendir, 4. Darbuka) 
2. Wat is de overeenkomst tussen deze allevier instrumenten. (Slaginstrumenten, hebben allemaal een 
vel waarop geslagen wordt, er kunnen verschillende klanken uit elk instrument gehaald worden,…) 
Stilte-afspraak maken.  
Zet de film aan.  
Bespreek na de film de antwoorden.  

Kern 1 
Doel: Leren van de tekst en de melodie ban het 1e gedeelte.  
Werkwijze: 

Laat een kind de tekst voorlezen.  
Laat de speler 1x horen; alle kinderen lezen zacht mee.  
Laat de speler 1x horen; de kinderen neuriën mee.  
Laat de  speler 1x horen: De kinderen zingen zacht mee. 
Laat de  speler 1x horen: De kinderen zingen mee en stappen bij elke rode lettergreep op de grond. 

Kern 2 
Doel: Leren van de tekst en de melodie ban het 2e gedeelte. 
Werkwijze:  

Zoals in kern 1. 

Groep: 6/7 
Thema: Ali Baba, de 41e rover!  
Inhoud: Lied met verhalende tekst, ritmes lezen en spelen, informatie over 
enkele instrumenten.
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De kinderen zingen mee en stappen bij elke rode lettergreep op de grond en klappen bij elke blauwe 
lettergreep in hun handen.  
Wijs op de kamelen onderaan het scherm: Geel= Intro, paars=langzame coupletten, groen=refrein, 
rood=snelle coupletten. De goed-zichtbare kamelen=het stuk wat we nu gaan oefenen. 

Kern 3 
Doel: Leren van de tekst en de melodie ban het 3e gedeelte. 
Werkwijze: 

Zoals in kern 2 
Verdeel je klas in twee groepen: Elke groep krijgt een couplet; samen het refrein zingen. 

Kern 4 
Doel: Leren van de tekst en de melodie ban het 4e gedeelte. 
Werkwijze:  

Zoals in kern 3 

Kern 5 
Doel: Leren van de tekst en de melodie ban het 5e gedeelte. 
Werkwijze:  

Zoals in kern 3 
Laat ze op elke kleur ‘Ali Baba’ een beweging verzinnen. 1 kind doet het voor, de klas doet het na.  
Probeer de vertraging in het laatste refrein goed te krijgen.  

Kern 6 
Doel: Spelen van instrumenten 1.  
Werkwijze:  

Opdracht: Kijk naar het bord: Wat zou de bedoeling zijn? (Trom speelt rood, claves=groen, 
belletjes=roze, triangel=laatste tel van zin 1 en 3, bekken=laatste tel van zin 2 en 4) 
Verdeel je klas in 4 groepen. Elke groep krijgt een kleur. 
Oefen: Rood: Stapt, groen: Klapt, Roze: tikt 2x op knie, Geel zegt tingggg of djengggg 
Als dit god gaat: Verdeel de instrumenten over de 4 groepen en herhaal de oefening.  
Dit kun je later inbouwen in het lied bij afsluiting 1.  

Kern 7 Voor de 2e les 
Doel: Lezen en spelen van ritmes  
Werkwijze:  

Opdracht: Kijk naar het bord: Wat zou de bedoeling zijn? 
Laat speler 1 horen: De kinderen luisteren. 
Laat speler 1 nog eens horen: De kinderen klappen mee. 
Zo ook met de andere spelers.  
Je kunt er voor kiezen om maar drie ritmes te nemen: Bijv. rood, groen en paars.  
Verdeel in je klas in groepen. Elke groep krijgt een kleur. 
Laat ze eerst oefenen met klappen/tikken op de tafelrand. op de knieën,… 
Verdeel dan de instrumenten over de groepen en oefen de ritmes: 

Eerst de ritmes achter elkaar: Tel zelf af: 1.2.1.2 of (evt. 1.2.3.4) Als groep 1 klaar is, speelt groep 2 
meteen erachter aan hun ritme, enz. 
Dan stapelen: groep 1 begint en gaat door, groep 2 komt erbij, enz.Geef met je handen aan wanneer 
ze moeten stoppen. 
Dan ineens allemaal tegelijk beginnen na je aftel. Geef met je handen aan wanneer ze moeten 
stoppen. 
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Kern 8 voor de 2e les 
Doel: Kennismaken met 4 slaginstrumenten uit de film van Inleiding 2.  
Werkwijze:  

Opdracht: Laat de kinderen een kladblaadje en een pen pakken. Ze schrijven de nummers 1 t.m 8 onder 
elkaar. 
Dan laat je ze eerst de letter van een instrument (A,B,C,D) op de kuiste plaats achter nummer 1 t/m 4 
zetten. 
Dan laat je de 1e speler horen: De kinderen luisteren en zetten een letter achter het getal 5. 
Zo ook met de andere spelers. 
Kijk samen na door op ‘Check’ te klikken. Laat nog eens de spelers horen om de verschillen te 
beluisteren.  

Afsluiting 1 
Doel: Het lied zelfstandig uitvoeren (m.b.v. de playbackversie); evt. zelfstandig de ritmes uitvoeren.  
Werkwijze: 

Kies 5 kinderen uit die de ritmes op instrumenten gaan spelen. (Zie kern 6 of 7) Zij zitten bij elkaar/voor 
de klas.  
Zet speler 1 aan. Het lied wordt uitgevoerd door het orkestje en het koor. Scrol de tekst omhoog.  
Laat eventueel de bewegingen bij het refrein uitvoeren. (Zie kern 5) 
Variatie: Verdeel het koor in 2e groepen: Om beurten zingen ze een couplet. Samen het refrein. 

Afsluiting 2 voor de 2e, 3e les 
Doel: Nauwkeurig kijken en luisteren 
Werkwijze:  

Geef twee vragen vooraf:  
1. Waar is dit gefilmd? ( Efteling: Fata Morgana) 
2. Welk instrument hoor je hier spelen? En wat speelt het? (Draaiorgel, de muziek van de Fata 
Morgana) 
3. Zie je ook instrumenten in dit filmpje? (Ja: 3x!)  
Stilte-afspraak maken.  
Zet de film aan.  
Bespreek na de film de antwoorden. Als je op ‘Afsluiting 2’ klikt, zie je de drie plaatjes met 
instrumenten uit de film. Je kunt elk plaatje vergroten door er op te klikken. (Kruisje=sluit het venster 
weer.) Wat het zijn, is moeilijk te zien. Behalve dan de gong. 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In Perzië leefden twee broers, Ali Baba en Kassim. Kassim was getrouwd met een rijke 
vrouw, Ali Baba was getrouwd met een vrouw die even arm was als hij. Op een dag was 
Ali Baba in het bos aan het houthakken toen hij een donkere stofwolk op zich af zag 
komen. Hij liet het hout achter om zichzelf te redden en klom in een grote boom. Hij zag 
een groep van veertig bewapende rovers op zich af komen. Ze stopten bij een gesteente 
waar de boom stond waar Ali Baba in zat. De rovers stapten van hun paarden af. De 
rovers droegen allemaal de zadeltassen op hun schouder. Ali Baba dacht dat deze vol 
zaten met goud en zilver. Een van de rovers riep "Sesam open U". Een deur in het 
gesteente ging open, de rovers gingen naar binnen. Toen de rovers weggingen, deed Ali 
Baba hetzelfde en ging ook naar binnen. De ruimte waar Ali Baba in terechtkwam was 
verlicht en gevuld met goud en zilver en geld in tassen. Hij verzamelde zoveel als hij kon, 
verliet de grot en sloot de deur.

Toen Ali Baba thuiskwam vertelde hij het verhaal aan zijn vrouw en begroeven ze snel de 
buit. Meer uit vriendelijkheid dan uit angst, vertelde Ali Baba zijn broer waar het rovershol 
was en welke woorden je moest uitspreken om de deur te openen. Kassim ging vlug naar 
huis. Hij nam zich voor zijn broer vóór te zijn. Hij wilde de hele schat zelf in de wacht 
slepen. De volgende morgen ging Kassim al vroeg met drie muilezels naar het woud. 
Kassim was verrukt over de schatten die hij zag. Hij sleepte vlug zoveel zakken goud naar 
de deur als zijn ezels zouden kunnen dragen. Hij moest er steeds maar aan denken dat hij 
nu geweldig rijk was geworden. Daardoor wist hij niet meer, welke woorden hij moest 
zeggen om de deur weer open te maken. Toen hij weg wilde gaan, riep hij: "Gerst, open 
u," in plaats van "Sesam, open u," maar natuurlijk bleef de deur dicht. Hij riep ook nog de 
namen van allerlei andere soorten graan, geen enkele keer was het de goede, zodat de 
deur niet in beweging kwam. Kassim werd bang dat hij nooit meer veilig uit het rovershol 
zou komen. Daardoor liet zijn geheugen hem steeds meer in de steek. Wanneer de rovers 
aankomen wordt Kassim in vieren gehakt. Ali Baba vindt het lijk van zijn broer en Kassim 
wordt vrij snel hierna begraven, met de hulp van Morgiana, de slavin van Kassim die erg 
verdrietig was. Door de verdwijning van het lijk van Kassim weten de rovers dat er nog 
iemand anders op de hoogte is van de schat. Morgiana weet Ali Baba tijdens twee 
pogingen van de rovers om Ali Baba te vermoorden telkens te redden. Vanwege deze 
mislukkingen wordt bij elke poging de verantwoordelijke rover als straf voor de mislukking 
gedood. Plotseling verscheen er een apart figuur, een koopman, in het leven van Ali Baba. 
Het bleek een van de overgebleven 38 rovers te zijn.

Morgiana slaagt er wederom in de list te doorzien en Ali Baba's leven te redden. Ali Baba 
was Morgiana zo dankbaar voor het redden van zijn leven, dat hij haar met zijn zoon liet 
trouwen, die dat graag deed; al een paar dagen later werd de bruiloft met heel veel pracht 
en praal gevierd. Toen Ali na een jaar nog steeds niets van de twee overgebleven rovers 
had gemerkt, nam hij aan dat ze dood waren. Hij ging naar de grot; de deur ging dadelijk 
open. toen hij zei: "Sesam, open u!". Hij trad binnen, en zag dat er niemand meer geweest 
was sinds de aanvoerder was weggegaan. Hij nam zoveel goud mee als hij dragen kon en 
ging terug naar de stad. Aan zijn zoon vertelde hij het geheim van de grot en deze gaf het 
weer door aan zijn eigen zoon. Zo kwam het dat de kinderen en kleinkinderen van Ali 
Baba hun hele leven in goeden doen waren en nooit ergens gebrek aan hadden. 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Ali wordt wakker, het is al tien uur 
Hij drinkt zwarte koffie en zit bij het vuur 

Zijn vrouw kookt het eten en roert in de pot  
Voor zijn veertig rovers daar diep in de grot  

Ze kluiven aan boutjes en drinken veel bier 
Ze kletsen en zingen, ze hebben plezier 
Totdat Ali roept: Vooruit met de geit! 

We moeten gaan roven, het is hoogste tijd! 

De veertig rovers rijden over bergen in galop 
Hun roverhoofdman Ali Baba galoppeert voorop 

Je hoort de wolven huilen in het holst van de nacht 
Maar ook de roverhoofdman Ali die gemeentjes lacht 

Ze stormen naar het stadje Quat dat ligt aan de rivier 
En alle Quatters slapen nog en snurken als een stier 

Ze dromen over lammetjes, kamelen enzovoort 
Ze horen Ali Baba niet die aankomt bij de poort 

Zachtjes sluipen veertig rovers langs de grote muur 
Een uiltje oehoet zachtjes, de klok slaat twaalf uur 

Je hoort alleen maar sluipen en het piepen van een muis 
Nu wachten veertig rovers bij de deur van ieder huis 

Het fluitje van de roverhoofdman en een hoop gekraak 
De Quatters schieten wakker en de rovers schieten raak 

De rovers nemen alles wat ze kunnen vinden mee 
De roverhoofdman ziet de buit en lacht dan heel tevree 

Een eetservies van zilver en een kunstgebit van goud 
Een plaatje van Madonna waar Ali zo van houdt 

En ook nog veertig malse kippen en een oude geit 
Die zachtjes loopt te blèren en alles onder schijt 

De veertig rovers gaan naar huis’ ze vliegen in galop 
De kippen voorop in een mand het geitje achterop 

En Ali roept zijn vrouw Qlazyn, ze wacht al bij de grot 
De kippetjes gaan snel op stok, de geit gaat in de pot  

 
Ali heeft honger, het is al vijf uur  

Hij drinkt zwarte koffie en zit bij het vuur  
Qlazyn kookt het eten en roert in de pot 

Voor haar veertig rovers daar diep in de grot  

Ze kluiven aan boutjes en drinken veel bier 
Ze kletsen en zingen en hebben plezier 
Totdat Ali roept: Dat was dan de geit! 

We moeten gaan slapen, het is hoogste tijd! 
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