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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: Een fragment uit de film ‘UP’. 
Werkwijze:  

Geef vragen vooraf:  
Groep 1/2: Welke kleuren ballonnen zie je? 
Groep 1/2: Welke geluiden hoor je allemaal?  
Groep 3/4: Welke instrumenten hoor je? (Violen en andere strijkinstrumenten, fluit, harp, blazers,…) 
Groep 3/4: In welke windrichting vliegt hij? (Naar het zuiden: Zie kompas) 
Stilte-afspraak maken.  
Zet de film aan. Bespreek na de film de antwoorden. 

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

Geef vragen vooraf:  
Neurie het liedje maar mee. 
Waar vliegen we overheen? Wat zie je allemaal? Welke dieren zie je?  
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. 
Groep 4: Laat een kind de tekst voorlezen. Groep 1/2/3: Jij leest de tekst voor. 
Zet de speler aan: alle kinderen lezen zacht of playbacken mee.  
Zet de speler aan: de kinderen neuriën mee.  
Bespreek de rijmwoorden. 
Check of ze de tekst begrijpen en kennen: Herhaal elke zin even: Laat ze die nazeggen. 
Zet de speler aan: De kinderen zingen mee. 
Groep 3/4: Leg uit: Op elke rode lettergreep speelt de triangel, op elke blauwe de maracas. 
Geef een paar kinderen de instrumenten. 
Tip: Laat ze de maracas zachtjes horizontaal heen en weer schudden op het blauwe stukje. 
Groep 1/2: Doe een keer voor hoe ze moeten spelen op rood en blauw: Geef dan 2 tot 4 kinderen een 
instrument. 

Groep: 1/2/3/4 
Thema: Ballon, vliegen, uitzicht 
Inhoud: Een rustig. dromerig lied over een ballontocht, een aantal 
luisterspelletjes, spelen in de maat, informatie over enkele instrumenten. 
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Kern 2 
Doel: Leren van nieuw couplet. 
Werkwijze:  

Zie kern 1.  
Groep 3/4: Wijs op de vormballonnen onderaan: Oranje: Voor- en naspel; Blauw: Couplet; Rood: 
Refrein 

Kern 3 
Doel: Leren van nieuw couplet. 
Werkwijze: 

Zie kern 1 en 2. 

Kern 4 
Doel: Leren van nieuw refrein. 
Werkwijze:  

Zie kern 1 en 2.  

Kern 5 
Doel: Exact luisteren: Hoog en laag, stijgen en dalen. 
Werkwijze:  

Leg uit: Een ballon kan stijgen (omhoog gaan) door de lucht in de ballon te verwarmen en dalen 
(omlaag gaan) als de lucht weer afkoelt. Dat kun je ook met muziek horen. 
Opdracht: Je ziet 3 gekleurde lijnen: Je begint aan de linkerkant, bij de ballon. Luister goed: Gaat de 
ballon stijgen, dalen of allebei misschien?  
Zet de 1e speler aan: De kinderen luisteren en kiezen dan een kleur. Jij vraagt: Wie kiest rood? Wie 
groen? Wie blauw? Maar je geeft nog niet de uitkomst. 
Zo ook met de andere 2 spelers. 
Klik dan op ‘Check’ en je ziet de uitkomst. Laat elke speler nog eens horen en wijs met je vinger de 
route van elke kleur mee op het bord. 
De kinderen laten met hun hand zien hoe de ballon stijgt en daalt.  

Kern 6 
Doel: Exact luisteren: Geluiden tellen 
Werkwijze:  

Leg uit: Een luchtballon maakt bijna geen geluid als die zweeft. Maar andere vliegtuigen wel! Kijk 
maar eens naar dit filmpje en luister goed naar het geluid! Wat valt je op? (Hoe verder weg, hoe zachter 
het wordt.) 
Klik op ‘Quiz’.  
Leg uit: Je hoort dadelijk vliegtuigen voorbij komen: Hoeveel tel je er? Gebruik je vingers! 
Tip: Zeg nog niet meteen het antwoord. 
Zo ook met de 2e speler: Vraag na het tellen: Wat is het verschil met de vorige? (Nu zijn het 
straalvliegtuigen en de 1e waren propellervliegtuigen.) 
Groep 3/4: Laat ook speler 3 horen: Na het tellen: Wat voor een vliegtuigen heb je nu gehoord? 
(Helicopters en beide andere soorten vliegtuigen.) 
Klik dan op ‘Check’ en je ziet de uitkomst. 

Kern 7 
Doel: Exact luisteren: verschillen horen 
Werkwijze:  

Vraag: Wat voor een geluiden kun je allemaal met een ballon maken? Hoe doe je dat dan? 
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Zet speler 1 aan. Vraag aan de kinderen hoe je dit geluid kunt maken? (Wrijven) 
Zo ook met de andere spelers. (Opblazen, laten leeglopen, idem, maar nu het tuitje spannen, laten 
knallen.) 
Je kunt natuurlijk ook kinderen zelf deze geluiden laten produceren.  

Kern 8 
Doel: Luisteren en kennismaken met enkele instrumenten  
Werkwijze:  

Leg uit: Sommige instrumenten maken geluid als je er lucht in blaast. Benoem deze 4 instrumenten.  
Vraag: Kunnen kinderen enkele andere voorbeelden noemen dan hier staan? (Trompet, trombone, 
hoorn, dwarsfluit, klarinet, kerkorgel,……) 
Zet de 1e speler aan vraag daarna: Welk van deze 4 zou dat zijn? Geef zelf nog niet het antwoord! 
Groep 1/2: Vraag bijvoorbeeld: Wie kiest blauw? Wie kiest Rood? Groen? Geel? 
Zo ook met de 3 andere spelers.  
Klik dan op ‘Check’ en je ziet de uitkomst. Laat elke speler nog eens horen.  

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 voor de 2e, 3e les 
Doel: Het lied zelfstandig uitvoeren (m.b.v. de playbackversie); 
Werkwijze: 

Zie Afsluiting 1. 
Groep 4: Weten ze nog alle tekst?  
De kinderen nemen een blaadje en een potlood. Ze schrijven de nummers 1 t/m 10 op. 
Achter elk nummer moet een woord komen. 
Klaar? Kijk samen na m.b.v. Afsluiting 1.  
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Boven in een luchtballon
Voel de warme stralen van de zon

We zweven samen in een mand
Over zeeën, bossen, boven land

Kijk daar, zie je al die bomen?
Zie je ginds de beken stromen?

Kleine koetjes in een weide
Mini-schaapjes op de heide  

Boven in een luchtballon
Voel de warme stralen van de zon

We zweven samen in een mand
Over zeeën, bossen, boven land

Kijk daar, zie je al die straten?

Mensjes die hun hond uitlaten?


Fietsers rijden over paden

Bootjes liggen aan de kade


  

Boven in een luchtballon 

Voel de warme stralen van de zon 
We zweven samen in een mand 
Over zeeën, bossen, boven land 

Kijk daar, zie je al die huizen?

Zo klein, die lijken wel voor muizen?


Rood en geel gekleurde velden

Bloempjes, net zo klein als spelden


Boven in een luchtballon 
De zon zakt achter de horizon 
We dalen en we landen zacht 

Welterusten en een mooie nacht!
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