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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. Welke instrument hoor je spelen? (Gitaar) 
2. Waar gaat dit filmpje over? In welke tijd van het jaar speelt het zich af? 
Stilte-afspraak maken.  
Zet de film aan. Bespreek na de film de antwoorden. 

Inleiding 2 Het vervolg van dit filmpje kun je zien door op ‘Inleiding 2’ te klikken. 
Doel: Nauwkeurig kijken en luisteren 
Werkwijze:  

Geef twee vragen vooraf:  
1. Welke instrumenten hoor je spelen? (Piano, accordeon, violen, fluit, trombones, ……) 
2. Wat gebeurt er in dit filmpje?  
Stilte-afspraak maken.  
Zet de film aan.  
Bespreek na de film de antwoorden.  

Kern 1 
Doel: Leren van de tekst en de melodie van het refrein 
Werkwijze: 

Laat de speler 1x horen. 
Laat een kind de tekst voorlezen.  
Groep ½: Jij leest de tekst voor. Herhaal een paar keer de tekst. Help de kinderen met van buiten leren. 
Zet de speler aan: alle kinderen lezen zacht of playbacken mee.  
Zet de speler aan: de kinderen neuriën mee.  
Zet de speler aan: De kinderen zingen mee. 
Bedenk een gebaar bij elke zin.  

Kern 2 
Doel: Leren van het 1e couplet. 
Werkwijze:  

Zie kern 1. De muziek begint weer met het refrein. 
Groep 3/4: Je kunt de tekst nog maar voor een deel zien. Kennen ze hem goed? 
Wijs op de vormblokjes onderaan: Blauw: Voor-, tussen- en naspel; Rood: Refrein; Geel couplet 

Groep: 1/2/3/4 
Thema: Vriendschap, Thema KBW 2018 
Inhoud: Een nieuw lied, geïnspireerd door het verhalen/prentenboek van 
Visser en Jaquet. (Illustraties: Gertie Jaquet); spelen met geluiden, lezen 
en spelen van ritmes, luisteren en koppelen aan een illustratie. 
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Leg uit en doe voor: klap op de rode lettergrepen.  
Groep ¾: Als dat goed gaat: Stap op de blauwe lettergrepen.  

Kern 3 
Doel: Leren van nieuw couplet. 
Werkwijze: 

Zie kern 1 en 2 

Kern 4 
Doel: Leren van nieuw couplet. 
Werkwijze:  

Zie kern 1, 2 en 3 

Kern 5 
Doel: Ritmisch spreken 
Werkwijze:  

Vraag: Wie zal de snelste stappen zetten, denk je?  
Laat speler 1 horen: De kinderen luisteren en doen mee zodra ze het kunnen. 
Tel zelf 1 2 3 4 af, zonder speler, en laat ze het nog eens doen.   
Maar ja: Hoe vaak moet je het zeggen? Nog een luisteren en tellen: Zet de speler nog eens aan. 
Tel zelf weer 1 2 3 4 af: Nu precies 4x zeggen, in de maat uiteraard . 
Zo ook met de andere spelers. 
Groep 3/4: Verdeel je klas in 3 groepen: Elk een dier. Ga bovenstaande met elke groep oefenen. 
Zet dan de laatste speler aan: Je hoort alledrie dieren na elkaar.  
Probeer dat ook eens met de 3 groepen. 

Kern 6 (groep 3/4) Let op: Dat kan op 2 niveaus! 
Doel: Lezen en spelen van ritmes. 
Werkwijze:  

Laat speler 1 horen: De kinderen klappen mee zodra ze het snappen. 
Zo ook met de 2 andere spelers.  
Verdeel de instrumenten over 3 groepen. 
Stapelen: Blauw begint, rood komt erbij en tenslotte geel. Op jouw teken stoppen ze allemaal of om de 
beurt. 
Met de laatste speler kun je alles tegelijk horen. 
Tel zelf 1 2 3 4 af, zonder speler, en herhaal bovenstaande.  
Hoger niveau: Klik op de pijl rechtsonder.  
Luister nog eens naar speler 1: Die speelt nu in dubbel tempo! Herhaal bovenstaande.   

Kern 7 Let op: Dat kan op 2 niveaus! 
Doel: Kijken en spelen 
Werkwijze:  

Vraag: Welke 3 kleuren hebben we? Welke instrumenten hebben we nodig? 
Verdeel de instrumenten.  
Wijs een kleur aan: Die kinderen spelen hun instrument.  
Zo ook met de andere 2 kleuren.  
Maar je kunt ook een overlap kiezen: Dan spelen 2 instrumenten tegelijkertijd.  
Let op: Vinger weg = geluid weg. Ze moeten dus goed blijven kijken! 
Laat dit spel ook eens door een kind leiden. 
Suggestie: Naast de bladeren wijzen: Alle kinderen zonder instrument doen de wind na.  
Variatie: Noem alleen de kleur, zonder wijzen dus.  Noem ook eens 2 kleuren! 
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Hoger niveau: Klik op de pijl rechtsonder. 
Hetzelfde, alleen moeten ze onthouden welke kleur bij elk instrument hoort. 
Bovendien kun je nu ook de overlap van 3 instrumenten aanwijzen.  

Kern 8  
Doel: Geluid koppelen aan een plaatje 
Werkwijze:  

Groep 3/4: De kinderen nemen een blaadje en pen. Ze noteren de nummers 1 t/m 4. 
Laat de eerste speler horen: De kinderen luisteren en noteren de juiste letter mij nummer 1. 
Zo ook met de andere spelers. Nog niks verklappen. 
Klaar? Kijk samen na en klik op ‘Check’. Laat eventueel de spelers nog eens horen. 
Groep 1/2: Laat speler 1 horen: De kinderen doen het geluid na. Maar ze mogen niks zeggen en 
verklappen! 
Dan wijs het 1e plaatje aan en vraagt: “Wie denkt dat het geluid hierbij hoort?” En datzelfde met de 
andere 3 plaatjes. Je verklapt nog niks maar ga door met de andere spelers. 
Klaar? Kijk samen na en klik op ‘Check’. Laat eventueel de spelers nog eens horen. 
Wijs nu een willekeurig plaatje aan: De kinderen maken het betreffende geluid zo goed mogelijk. 

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 hele lied zingen, maar de tekst is niet compleet. 
Groep 3/4: Weten ze de ontbrekende woorden nog? Groep 4 kan die noteren op een blaadje…. 
Gebruik de trom voor de rode lettergrepen en de belletjes voor de blauwe.  
Tijdens het couplet spelen ze niet.  
Tijdens de tussenspelen en naspel mogen ze zelf iets verzinnen bij de muziek.  
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Grote Beer en kleine Bever 
Zijn dikke vrienden voor het leven 

Beer is groot en Bever is klein 
Met zijn tweeën hebben zij het fijn 

Samen bouwen aan een dam

Samen sjouwen met een stam


Bever draagt een dikke tak

En Beer een boom, ja, met gemak


Grote Beer en kleine Bever 
Zijn dikke vrienden voor het leven 

Beer is groot en Bever is klein 
Met zijn tweeën hebben zij het fijn 

Tikkertje spelen in het bos

Lekker stoeien op het mos


Bessen zoeken, heerlijk zoet

Samen snoepen, dat smaakt goed!


Grote Beer en kleine Bever 
Zijn dikke vrienden voor het leven 

Beer is groot en Bever is klein 
Met zijn tweeën hebben zij het fijn 

Elke dag bij elkaar op bezoek

Lezen in een spannend boek


Zie ze wandelen door het woud

Beer en Bever worden samen oud
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