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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? Wie heeft de film 
gezien? waar gaat - in het kort - het verhaal over? 
2e les: Wat hebben we de vorige keer geleerd? 

Inleiding 1 
Doel: Nauwkeurig kijken en luisteren 
Werkwijze:  

Geef twee opdrachten vooraf:  
1. Luister goed naar het lied, dat gaan we straks leren. 
2. Welke geluiden hoor je behalve de muziek.  
Stilte-afspraak maken.  
Zet de film aan. Bespreek na de film de antwoorden. 

Inleiding 2: Let op: Deze opdracht kost minimaal 10 minuten tijd.  
Doel: Filmbeelden koppelen aan geluidsfragmenten 
Werkwijze:  

Leg uit: Je krijgt eerst 6 filmpjes te zien zonder geluid. Onthoud wat je gezien hebt. Daarna krijg je 6 
geluidsfragmenten te horen: Die moet je gaan koppelen aan de filmpjes. 
Laat de filmpjes zien. Klaar? Klik op ‘Next’ 
De kinderen nemen een kladblaadje en pen en schrijven de nummers 1 t/m 6 op. 
Laat speler 1 horen: De kinderen maken een keuze en schrijven de juiste letter achter nummer 1. 
Zo verder met alle spelers. Klaar? Klik op ‘Check’ en kijk samen na. 
Je kunt eventueel op ‘Next’ klikken om de film met geluid nog eens te beluisteren. 

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

Laat de speler 1x horen. 
Laat een kind de tekst voorlezen. Bespreek de vertaling samen.  
Zet de speler aan: alle kinderen lezen half-hardop mee.  
Zet de speler aan: de kinderen neuriën mee.  
Zet de speler aan: De kinderen zingen mee. 

Kern 2 
Doel: Leren van het refrein van het lied. 
Werkwijze:  

Zie kern 1.  
Wijs op de vormrondjes onderaan: Rood: Lang intro; goud: Couplet; Blauw: Refrein. 

Groep: ⅞ 
Thema: Film, sprookjes 
Inhoud: Een lied gebaseerd op het lied uit de film ‘Alice in 
Wonderland’  (Muziek: Danny Elfman), filmmuziek analyseren, ritmes 
lezen en spelen, informatie over enkele instrumenten. 
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Kern 3 
Doel: Leren van nieuw couplet. 
Werkwijze: 

Zie kern 1 en 2 

Kern 4 
Doel: Lezen en spelen van ritmes op instrumenten. (Dit lied heeft een 6/8 maat. Eigenlijk moet je dan 
123456 123456 aftellen, maar voor het gemak tel je 1 2 3 4 af resp. 1e, 4e, 1e en weer 4e tel. ) 
Werkwijze:  

Bespreek de vier instrumenten: Beatring, handtrom, woodblock en claves 
Laat de eerste speler horen (clicktrack); leg uit: Je hoort de donkergrijze bolletjes spelen. Dit is de basis 
van de ritmes. 
Laar de 2e speler horen: De kinderen kijken en luisteren.  
Laat de speler nog eens horen: De kinderen klappen het rode ritme zachtjes mee. 
Tel nu zelf 1 2 3 4 af in het goede tempo: De kinderen klappen het rode ritme. 
Zo ook met de 3 andere ritmes. De laatste speler laat de ritmes samen horen. 
Verdeel je klas in 4 groepen: Elk groep krijgt een ritme/kleur. 
Stapelen: Groep rood begint. Gaat dat goed? Dan komt paar erbij. Enz.  
Verdeel de instrumenten over de groepen en ga nog een keer de Stapel uitvoeren.  
Variatie: Blok: Alle instrumenten beginnen tegelijkertijd.  

Kern 5 
Doel: Muziek koppelen aan illustraties. (Deze opdracht is makkelijker als ze de film uit de inleiding gezien 
hebben. Of nog beter: De hele speelfilm.)) 
Werkwijze:  

De kinderen nemen een kladblaadje en pen en schrijven de nummers 1 t/m 4 op. 
Zet speler 1 aan en vraag daarna: Bij welk plaatje zou dat passen? De kinderen schrijven hun keuze 
achter nummer 1.  
Zo ook met de andere 3 fragmenten. Klaar? Klik op ‘Check’ en kijk samen na.  
Laat eventueel de fragmenten nog eens horen en bespreek de keuzes.  

Kern 6 
Doel: Ritmes leren a.h.v. namen. 
Werkwijze:  

Laat de 1e speler horen: De kinderen zeggen onmiddellijk de naam na die ze horen. (Een echo dus.) 
Laat de 2e speler horen: De kinderen luisteren de eerste ronde, speken de 2e ronde mee. 
Laat de 3e speler horen: De kinderen spreken en klappen de namen mee.  
Zo ook met de 2e serie. 

Kern 7 
Doel: Tegenpartij zingen 
Werkwijze:  

Leg uit: Op het laatst van het lied komen er telkens antwoorden: Alice...Dat kan gedaan worden door 
een apart groepje kinderen.  
Laat de speler een keer horen en wijs naar de rode woorden. Soms komen ze wel, soms niet. Oefen dit 
een paar keer. 
Vraag nu een groepje kinderen die de rode woorden willen zingen, der rest van de klas zingt de zwarte 
tekst. 
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Kern 8 
Doel: Kennismaken met enkele instrumenten uit het symfonie-orkest 
Werkwijze:  

De kinderen nemen een kladblaadje en pen en schrijven de nummers 1 t/m 7 op. 
Zet speler 1 aan en vraag daarna: Bij welk plaatje zou dat passen? De kinderen schrijven hun keuze 
achter nummer 1. Ze ontcijferen de naam van het instrument en schrijven die ook achter nummer 1.  
Zo ook met de andere 6 fragmenten.  
Klaar? Klik op ‘Check’ en kijk samen na.  
Laat eventueel de fragmenten nog eens horen en bespreek de keuzes. 

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

De klas gaat nu het hele lied zingen m.b.v de linkerspeler.  
Daarna zingen ze het lied nog eens, maar dan met de rechter (meezing)versie. 

Afsluiting 2  
Doel: Het lied zelfstandig uitvoeren (m.b.v. de playbackversie); 
Werkwijze: 

Zie afsluiting 1, maar nu is niet alle tekst meer te zien. Kennen ze die wel? 
Een klein groepje kinderen kan tijdens het hele lied de begeleiding spelen die ze in kern 4 geleerd 
hebben.  

Meer informatie over het verhaal: 
https://nl.wikipedia.org/wiki/Alice%27s_Adventures_in_Wonderland 

Meer informatie over de laatste film over Alice in Wonderland: 
https://nl.wikipedia.org/wiki/Alice_in_Wonderland_(2010) 
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Oh, Alice, dear, where have you been? 
So near, so far, so in-between

What have you heard? What have you seen?
Alice! Alice! Please, Alice! 

Oh, tell us, are you big or small?
To try this one or try them all

It's such a long, long way to fall
Alice! Alice! Oh, Alice! 

Oh, how will you find your way?
No time for tears today 

Did someone pull you by the hand?
How many miles to Wonderland?
Please tell us so we'll understand

Alice! Alice! Oh, Alice!
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