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Warming-up  
Doel: Losmaken van lijf en stem; concentratie vergroten; focus op de leerkracht.  

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

1e les: Kijk eens naar het plaatje: Waar zou deze les over gaan? Welke auto’s zie je? Welke kleuren 
hebben ze? Welke auto vind je het mooist ? 
2e les: Weet je nog waar het liedje over ging? En wat heb je vorige keer gezien in het filmpje? 

Inleiding 1 
Doel: Gericht luisteren naar geluiden en muziek. 
Werkwijze:  

Geef twee vragen vooraf:  
1. Kijk goed: Waart gaat dit filmpje over? Hoe heet dit autootje? (Brum) 
2. Welke geluiden hoor je?  
Stilte-afspraak maken. Wijs even op de symbolen op het scherm. 
Zet de film aan. Bespreek na de film de antwoorden. 

Inleiding 2: Voor de 2e les 
Doel: Gericht luisteren naar geluiden en muziek. 
Werkwijze:  

Geef twee vragen vooraf:  
1. Luister goed naar de muziek. Ken je die ergens van?  
2. Kijk goed: Wat voor een soort auto’s heb je gezien? (Bussen, graafmachine, ambulance, taxi, 
personenauto’s, vrachtauto’s, brandweerauto, kiepauto, cementauto, oplegger, graafmachine,…) 
Stilte-afspraak maken. Wijs even op de symbolen op het scherm. 
Zet de film aan.  
Bespreek na de film de antwoorden.  

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

Laat de speler 1x horen. 
Vraag: Waar gaat dit liedje over? Wat doet die auto? Waar stopt die auto?  
Laat de speler 1x horen. laat meteen bewegingen zien bij de tekst: 

z1: Wijs naar jezelf 
z2: Druk met je hand 4x in de lucht samen met de claxon die je hoort 
z3: Draai 360 graden om je as 
z4: Pak een fictief stuur en trap op een fictieve rem 
z5: Maak een uitnodigend gebaar  
z6: Zwaai in de maat 
z7: Wijs vooruit 

Laat de speler 1x horen. Laat de kinderen meedoen met de gebaren. 
Vraag twee hulpjes voor de klas om de bewegingen voor te doen. 

Groep: 1/2 
Thema: Auto, Verkeer 
Inhoud: Een lied over 4 verschillende auto’s, met veel herhaling. Tellen 
van geluiden, met geluid/beweging reageren op visuele beelden, spelen met 
instrumenten, verzinnen van een nieuwe tekst.
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Laat de speler 1x horen. Hulpjes doen voor, iedereen doet mee. De kinderen proberen al mee te zingen. 
Vraag 2 nieuwe hulpjes voor het bord.  
Laat de  speler 1x horen: De kinderen zingen nog eens mee en doen de gebaren. 
Groep 2: Variatie I.p.v. de andere bewegingen: Bewegingen maken op de gekleurde lettergrepen; 

Rood: Klap in je handen 
Blauw: Maak een (hoge) stap 
Groen: Zwaaien 
Geel: Sprongetje maken met 2 benen tegelijk 

Spelsuggestie: Laat een aantal kinderen achter elkaar ‘rijdend’ stappen op de maat. Voer dan de 
bewegingen van hierboven uit. Tijdens het tussenspel draaien ze om. Als ze meerdere coupletten 
kennen, lopen ze telkens  de andere kant op. 

Kern 2 
Doel: Leren van de tekst van couplet 2.  
Werkwijze: Je kunt er ook voor kiezen om couplet 2, 3 en 4 later aan te leren en nu door te gaan naar andere 
kernen. 

Dezelfde werkwijze als in kern 1.  
z3: Ga met twee handen omhoog alsof je iets neer kiept.  
z4: Wijs naar ‘de stoep’ 
Als de kinderen de tekst en melodie goed oppakken, kun je de werkwijze inkorten. 

Kern 3 
Doel: Leren van de tekst van couplet 3. 
Werkwijze: 

Dezelfde werkwijze als in kern 1 en 2.  
z3: Vorm met je handen flinke fictieve dozen.  
z4: Zet ze op ‘de stoep’ 
Als de kinderen de tekst en melodie goed oppakken kun je de werkwijze inkorten. 

Kern 4 
Doel: Leren van de tekst van couplet 4. 
Werkwijze:  

Dezelfde werkwijze als in kern 1, 2 en 3.  
z3: Wijs naar de kinderen alsof zij met de taxibus mee mogen.  
z4: Wijs naar ‘de stoep’ 
Let op: Het refrein is hier anders: “Stap maar uit!” 
Als de kinderen de tekst en melodie goed oppakken kun je de werkwijze inkorten. 

Kern 5 
Doel: Reageren op kleuren van het verkeerslicht. 
Werkwijze:  

Vraag: wat heb je zo net gehoord? (Twee auto’s die voorbij rijden..) Mochten die doorrijden? (Ja, het 
verkeerslicht staat op groen.) 
Opdracht Dan mogen jullie ook allemaal doorrijden. (Vanaf hun stoel, ‘stuur’ in de hand en autogeluid 
maken…) 
Klik nu op het verkeerslicht: Het springt op oranje. Vraag: Wat hoorde je nu? (Een auto die remde.)  
Vraag: Jullie ook allemaal geremd?  
Klik nu op het verkeerslicht: Het springt op rood. Vraag: Wat hoor je nu? (Een automotor zachtjes 
‘brommen’.) 
Opdracht: Laat jullie auto ook maar zachtjes horen. Let op het verkeerslicht: 
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Klik nu op het verkeerslicht: Het springt op groen. De kinderen trekken op en ‘rijden’ zittend op hun 
stoeltje.  
Klik nu op het verkeerslicht: Het springt op oranje. Enz enz.  

Kern 6 
Doel: Reageren met instrumenten op een kleur.  
Werkwijze:  

Leg de 4 of 8 instrumenten klaar voor je op grond/tafel: Claves, bellenring(en), bekken(s) en 
handtrom(men).  
Bespreek heel kort de kleuren van de vier auto’s: Rood, groen, geel en blauw. 
Bespreek dan kort de 4 instrumenten op de auto, laat ze de echte instrumenten aanwijzen.  
Laat 4 kinderen een instrument pakken.  
Jij wijst een auto aan: het kind met het instrument laat het horen. Zo ook met de andere auto’s. 
Wisselen van instrumenten. Jij noemt een kleur en het kind met dat instrument speelt. 
Variatie: Maak zelf vier kaartjes met die kleuren. Steek een kaartje op: Kinderen reageren door te 
spelen. 
Groep 2: Ga terug naar kern 1: Daar zie je de 4 kleuren ook: Spreek de tekst rustig uit en wijs op het 
juiste moment het instrument aan dat moet spelen. En dan vervolgens met de speler erbij. Dit kun je evt. 
ook nog eens doen met couplet 2, 3 en 4.  
Groep 2: Variatie: De klas zingt het hele lied: Tijdens het voor-, tussen- en naspel mag een aantal 
kinderen op hun instrumenten zelf een ritmespel verzinnen. (Zie ook opmerking vormfiguren onderaan 
deze handleiding. )  
Groep 2: Variatie: Wijs drie auto’s achter elkaar aan: De drie instrumenten spelen achter elkaar.  

Kern 7 
Doel: Exact luisteren naar het aantal geluiden. 
Werkwijze:  

Vraag: Wat zijn dit voor een dingen? (Ouderwetse toeters.)  
Vertel: Vroeger hadden de eerste auto’s altijd zo’n toeter. Vraag: Waar zit de toeter van jullie auto?  
Tel samen elke rij/kolom met toeters. (1 t/m 5) 
Opdracht: Luister goed: Hoeveel keer wordt er getoeterd? Steek zoveel vingers op.  
Zet speler 1 aan: De kinderen tellen op hun vingers en laten hun aantal vingers zien.  
Check de antwoorden, laat de speler nog eens horen en noem dan het antwoord. 
Zo ook met de andere spelers.  
Spelvariatie:  

Laat een kind een van de rijen kolommen aanwijzen: De klas toetert zoveel keer. 
Laat een kind een toeter aanwijzen: De klas reageert meteen door te toeteren. 
Haal ergens zo’n toeter: Een kind toetert x keer: De klas toetert na.  

Kern 8 
Doel: Reageren met geluid/beweging op visueel beeld.  
Werkwijze:  

Vraag: Wat zie je hier? (Een snelheidsmeter/kilometerteller) Staat de auto stil of rijdt hij? (Hij staat stil.) 
Opdracht: Leg je handen op je knieën/benen.  
Klik op rechterkant van de meter: De wijzer verspringt en staat nu op plm 30 km/uur. 
De handen tikken langzaam op de knieën/benen.  
Klik weer op rechterkant van de meter: De wijzer verspringt en staat nu op plm 60 km/uur. 
De handen tikken iets sneller op de knieën/benen. Enz. enz. Tot 220 km/uur! 
Als je op de linkerkant  van de meter klikt, wordt de snelheid weer lager.  
Variatie: Gaan staan en dan stappen i.p.v. tikken op de knieën/benen.  
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Afsluiting 1 
Doel: Het lied zelfstandig uitvoeren (m.b.v. de playbackversie) 
Werkwijze: 

Zet speler 1 aan en zing het hele lied mee (als je dat geleerd hebt tenminste.) Scroll de tekst omhoog.  
Variatie: Zet speler 2 aan en zing 4x het eerste couplet.  
Variatie: Zet speler 2 aan en zing alle coupletten.  
Speltips:  

Deel je klas in 4 groepen: Elke groep is een soort auto/zingt een couplet. Allen zingen de refreinen. 
De groep die aan de beurt is gaat staan.  
Variatie: De groep die aan de beurt is, ‘rijdt’ een rondje maar is op tijd terug bij de plaats als het 
tussenspel afgelopen is.  
Laat een orkestje de instrumenten spelen op de kleuren. 
Laat alle kinderen bij de coupletten de bewegingen bij de kleuren uitvoeren. 

Afsluiting 2 groep 2 
Doel: Een nieuw couplet verzinnen. 
Werkwijze: 

Vraag aan de klas: Wat zou je nog meer voor een auto kunnen zijn? (Ziekenauto, brandweerauto, ….) 
Wat doen die auto’s dan? (Ik breng een zieke weg en zet hem op de stoep, Ik blus een brandje, ik sta op 
de stoep,…) 
Schrijf voor jezelf evt. de tekst op. 
Zing deze samen met de speler. Je kunt dan de tekst 4x herhalen. 
Uiteraard kun je dit weer aanvullen met de suggesties uit afsluiting 1.  

Over de vormfiguren onderaan het scherm:  
Deze verschillende kleuren koplampen geven de vorm van het lied aan:  
Grijs= voorspel/tussenspel/naspel 
Roze=couplet 
Groen=Refrein 
De vormfiguren die iets hoger staan geven de onderdel aan die op dat moment aan de orde zijn.  
In een groep 2 met enige ervaring met deze lessen zou je evt. deze vormfiguren al kunnen bespreken.  
Laat bijv. in kern 1 de muziek horen en wijs dan zelf de vormfiguren aan.  
je hoeft de kinderen nog niet de benamingen te leren; alleen al dat ze beseffen dat een lied uit verschillende 
(herhalende) onderdelen bestaat is al genoeg.  
Je kunt evt. ook daarna een ‘snelle’ leerling zelf de vormfiguren laten bijwijzen terwijl de muziek loopt en 
de klas zingt.   
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Ik ben een auto
Toetoe toetoe

Ik rij nou een rondje
Ik stop dan bij de stoep

Stap maar in
Zwaai een keer

En daar gaan we weer!

Ik ben een kiepauto
Toetoe toetoe

Ik kiep al mijn stenen
Hoepla op de stoep

Stap maar in
Zwaai een keer

En daar gaan we weer!

Ik ben een vrachtauto
Toetoe toetoe

Ik zet al mijn dozen
Netjes op de stoep 

Stap maar in
Zwaai een keer

En daar gaan we weer!

Ik ben een taxibus
Toetoe toetoe

Ik zet alle mensen
Af op de stoep

Stap maar uit
Zwaai een keer

En daar gaan we weer!
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