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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 
Werkwijze:  

Geef twee vragen vooraf:  
1. Is de muziek de hele tijd hetzelfde ? 
2. Wat denkt het jongetje als hij instapt?  
Stilte-afspraak maken.  
Zet de film aan. Bespreek na de film de antwoorden. 

Inleiding 2: Voor de tweede les: vervolg op film 1 
Doel: Nauwkeurig kijken en luisteren 
Werkwijze:  

Geef twee vragen vooraf:  
1. Waar gaat dit deel van de film over? 
2. Wanneer begint de muziek te spelen? (Als hij het idee krijgt om limonade te gaan verkopen.) 
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. Groep ½: Jij leest de tekst voor. 
Zet de speler aan: alle kinderen playbacken mee.  
Zet de speler aan: de kinderen neuriën mee.  
Zet de speler aan: De kinderen zingen mee. 

Kern 2 
Doel: Leren van nieuw couplet. 
Werkwijze:  

Zie kern 1.  
Wijs op de vormblokjes onderaan. 
Leg uit en doe voor: klap op de rode lettergrepen.  
Groep ¾: Als dat goed gaat: Stap op de blauwe lettergrepen.  

Groep: 1/2/3/4 
Thema: De ruimte 
Inhoud: Een lied als uitnodiging om astronaut te worden, lezen en spelen 
van ritmes op instrumenten, luisteren en tellen, spelen met geluiden. 
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Kern 3 
Doel: Leren van nieuw couplet. 
Werkwijze: 

Zie kern 1 en 2 
Extra: Laat een kind op de rode knop drukken……. 

Kern 4 
Doel: Spelen met geluiden  
Werkwijze:  

Laat een kind op de rode knop drukken: De klas luistert. 
Vraag: Hoeveel keer heb je het geluid gehoord? (8x) 
Laat de kinderen het nadoen. (Je kunt eventueel nog een keer laten horen door op het groene driehoekje 
te klikken…) 
Klaar? Druk weer op de rode knop en ga naar de volgende knop. Herhaal de opdrachten. (12x; 20x; 4x) 
Tip: Voor groep ¾: bij de 2e en 3e knop kun je ‘strategisch tellen: 4 groepjes van 3; 4 groepjes van 5. 
Vraag: Waar zou die witte knop voor zijn? Klik er maar op: Alles tegelijk! Het lijkt wel muziek! 

Kern 5 
Doel: Spelen met instrumenten  
Werkwijze:  

Bespreek kort de namen van de instrumenten: handtrom, woodblock, maracas, bekken 
Elk kleur heeft een eigen instrument: Wijs een k op aan: de kinderen imiteren met hun mond de klank 
van het instrument: Bom bom …; takketakketak…;tsss tsss tsss….; Boing….. 
Verdeel de instrumenten: Wijs een kleur aan: De betreffende kinderen spelen totdat jij je vinger weer 
weghaalt.  
Maar wat betekenen die vierkante knoppen? (Je mag zelf iets verzinnen…) Suggesties: Wit: Alle 
instrumenten spelen samen; Paars: De kinderen zonder instrumenten klappen in hun handen; Zwart: 
Alles is stil. 
Noem een kleur en de kinderen spelen of voeren een opdracht uit. 
Variatie: Zeg bijv. Rood rood rood: Die kinderen spelen 2x op hun trom. Enz.  
Variatie: Noem 2 of 3 kleuren achter elkaar…. 

Kern 6 
Doel: Luisteren en tellen 
Werkwijze:  

Leg uit: Dadelijk klikt iemand op het 1e ruimteschip: Dan hoor je geluiden: Hoeveel ruimteschepen 
hoor je voorbij komen? Steek het aantal vingers op.  
Klik op een ruimteschip: De speler begint meteen. 
Klaar? Klik weer op het ruimteschip. (Je kunt eventueel nog een keer laten horen door op het groene 
driehoekje te klikken…) 
Op naar het volgende ruimteschip…. 
Alle vier gedaan? Klik op ‘Check’ en bespreek de antwoorden.  
Groep ¾: Zij kunnen de antwoorden eventueel op een blaadje schrijven. 

Kern 7 Voor groep 3/4  
Doel: Ritmisch geluiden maken. (Eerst kern 5 doen.) 
Werkwijze:  

Je kunt nu de geluiden uit keer 5 grafisch weergegeven zien. Laat ze nog een keer horen. 
De kinderen doen de geluiden na met hun mond en klappen tegelijkertijd het ritme mee.  
Verdeel de klas in 4 groepen en laat elk een kleur uitvoeren: Na elkaar en ook samen.  
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Kern 8 Voor groep 3/4 
Doel: Spelen van ritmes. (Eerst kern 5 en 7 doen.) 
Werkwijze:  

Verdeel de instrumenten over de 4 groepen. 
Iedere groep laat eerst hun ritme horen. 
Check het eventueel nog eens met de spelers. 
Stapelen: Jij telt 1234 af, zonder speler dus: Groep rood begint, groep geel komt erbij enz. 
Het Blok: Jij telt af: iedereen begint meteen.  
Variatie: De kinderen kijken naar jou: Jij geeft met je hand aan welke groep mag starten en ook welke 
groep moet stoppen.  
Dit ritmespel kunnen ze gebruiken tijdens Afsluiting 2, tijdens het voor-, na- en tussenspel.  

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.  
Vergeet niet de tekst te scrollen. 
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: 

Het lied zingen en een orkestje speelt het ritmespel uit kern 8.  
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Ik heb een ruimteschip gebouwd

Ik zoek een echte astronaut


Wil jij dat zijn? 

Lijkt jou dat fijn?


10 - 9 - 8 - 7 

6 - 5 - 4 

3 - 2 - 1 

en GO!


Je gaat naar Mars en Jupiter

Ja, dat is wel een beetje ver


Wil jij daar heen? 

En nu meteen? 


10 - 9 - 8 - 7 

6 - 5 - 4 

3 - 2 - 1 

en GO!


Zet dan je ruimtehelm op

En druk nu op de rode knop


Een goede reis! 

Een fijne reis!


10 - 9 - 8 - 7 

6 - 5 - 4 

3 - 2 - 1 

en GO!
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