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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: Waarover zou deze les gaan? Wat is de titel van deze les? 
2e les: Wat hebben we vorige keer geleerd? 

Inleiding 1 
Doel: Kritisch luisteren: Muziek, instrumenten en geluiden analyseren. 
Werkwijze:  

Geef twee vragen vooraf:  
1. Welke geluiden hoor je in dit filmpje? 
2. Op wat voor een instrumenten hoor je spelen? (viool, cello, piano/vleugel) 
Stilte-afspraak maken.  
Zet de film aan. Bespreek na de film de antwoorden. 

Inleiding 2: Voor de tweede les 
Doel: Kritisch luisteren: Muziek, instrumenten  en geluiden analyseren. 
Werkwijze:  

Geef twee vragen vooraf:  
1. Welke geluiden hoor je in dit filmpje? 
2. Op wat voor een instrumenten hoor je spelen? (viool, cello, piano/vleugel) 
Stilte-afspraak maken.  
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. 
Groep (3)4: Laat een kind de tekst voorlezen.  
Laat de speler 1x horen; Groep (3)4: alle kinderen lezen zacht mee.  
Groep 1, 2 (3): Lees de tekst regel voor regel voor regel; de kinderen zeggen je na.  
Laat de speler 1x horen; de kinderen neuriën mee.  
Laat de  speler 1x horen: De kinderen zingen mee. 
Let op: Van dit soort bekende liedjes zijn meerdere versies m.b.t. de melodie. Let extra kritisch op dat ze 
deze melodie zingen zoals in het voorbeeld. 

Kern 2 
Doel: Leren van de tekst en de melodie van couplet 2. 
Werkwijze:  

Zoals in kern 1.   
Wijs op de blokjes onderaan het scherm: Voorspel, couplet 1, tussenspel, couplet 2, tussenspel, couplet 
3, tussenspel, couplet 4, naspel 

Groep: 2/3/4/5 
Thema: Dieren, Fanfare 
Inhoud: Het bekende lied. Fanfarebegeleiding, instrumenten en ritmes 
spelen, meer informatie over koperen blaasinstrumenten.
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Kern 3 
Doel: Leren van de tekst en de melodie van couplet 3. 
Werkwijze:  

Zoals in kern 1.   
Wijs op de blokjes onderaan het scherm. (Grijs: Voor-, tussen- en naspel, Geel: Coupletten) 
Opdracht: Tik de rode lettergrepen met de linkerhand op de linkerknie, de blauwe met de rechterhand 
op de rechterknie. Doe het gewoon een keer voor en laat de kinderen het meedoen. 

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

Zoals in kern 1.   
Wijs op de blokjes onderaan het scherm. 
Opdracht: Stap de rode lettergrepen met 1 voet op de grond, de blauwe klappen in de handen. Doe het 
gewoon een keer voor en laat de kinderen het meedoen. 

Kern 5 
Doel: Zelf teksten verzinnen. 
Werkwijze:  

Vraag: Kijk naar de bovenste dieren. Wat zijn dat? (Dassen, met dassen) Wat rijmt erop ‘dassen’? Kies 
een rijmwoord en probeer het uit of het in het lied past. Schrijf evt. de woorden op het whiteboard.  
Zo ook met de andere dieren. 
Zet de speler aan en zing vervolgens de nieuwe versies. 

Kern 6 
Doel: Een ritme oefenen.  
Werkwijze:  

Vraag: Welke dieren staan boven in de rij? (Beren, slangen, vossen, koe)  
Laat speler 1 horen. De kinderen luisteren. Vraag: Hoeveel keer heb je de rij gehoord? (4x) 
Zet speler 1 nog eens aan en laat de kinderen mee spreken.  
Zet de speler nog eens aan en laat ze mees spreken en tegelijkertijd klappen.  
Tel dan zelf af in het goede tempo: 1 2 3 4 en laat de kinderen de rij klappen.  
Zo ook met de andere twee rijen. Let op rij 3 is anders! 
Wijs op de blokjes onderaan: Het is de bedoeling dat ze zo’n reeks gaan klappen tijdens het tussenspel. 

Kern 7 
Doel: Spelen van ritmes op instrumenten  
Werkwijze:  

Vraag aan de kinderen: Kijk naar de kleuren en de instrumenten. Wat zou de bedoeling zijn? 
Grijs: Zijn de 4 tellen van de maat, Bruin=trom, groen=cowbell, roodbruin=claves, roze=klappen 
Laat speler 1 horen. Wijs de instrumenten zelf even aan op het bord.  
Verdeel je klas in 3 groepen: Elke groep krijgt een kleur 1 t/m 3. Jij pakt zelf de laatste.  
Tel af 1 2 3 4: Elke groep laat nu met geluiden hun eigen ritme horen: Bombom, tongtong, tiktak, 
(klap). 
Probeer er een echte ononderbroken ketting van te maken. De reeks 4x achter elkaar uitvoeren. 
Geef elke groep nu het bijbehorend instrument. (Of twee per groep van dezelfde). Voer de reeks nu 
opnieuw uit. Weer 4x achter elkaar. Dan geven ze de instrumenten door binnen hun groep.  
De kinderen zonder instrument nemen nu de klap voor hun rekening.  
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Kern 8 
Doel: Kennismaken met 6 koperen blaasinstrumenten  
Werkwijze:  

Opdracht: Kijk naar dit instrument. Waar is het van gemaakt? (Metaal) Hoe kun je er geluid uit krijgen? 
(Door op het mondstuk te blazen, je lippen laten trillen.) Hoe kun je verschillende tonen krijgen? (Een 
stuk uit of in te schuiven, je lippen strakker houden, harder te blazen.) Laat de speler horen.  
Door op het instrument te klikken, kom je bij het volgende instrument. Stel dezelfde vragen.  
Trompet: Met de drie ventielen maak je de weg door de buizen korter of langer. Langer=lager.  
Bugel: Door een andere vorm van het instrument klinkt deze weer net anders dan een trompet.  
Bastuba: Deze is behoorlijk veel groter dan de vorige instrumenten. Door de lange lengte van al 
(opgevouwen) buizen krijg je hele lage tonen. 
Door de vorm van de hoorn hoor je een andere klank. Een hand wordt in de kelk gestoken tijdens het 
spelen. De ventielen zien er iets anders uit dan bij de andere instrumenten. 
De klank van de bariton zit tussen de bugel en de bastuba in. Er zit minder lengte buis aan dit 
instrument dan bij de Bastuba.  
Quiz: Weet je nu nog hoe elk instrument heet? Bespreek het samen. Schrijf zelf evt. de nummers en 
namen op een whiteboard. Klaar? Klik op ‘Check’ en kijk samen de antwoorden na.  
Vertel: Al deze instrumenten behoren tot de groep van de koperen blaasinstrumenten. Je hebt ook 
orkesten die alleen maar uit deze instrumenten bestaan: Fanfares Vaak spelen er dan ook saxofoons 
mee, al horen die eigenlijk bij de houten blaasinstrumenten. Ze hebben en ander mondstuk en een heel 
andere techniek om verschillende tonen te maken. In een harmonie-orkest vind je meer houten 
blaasinstrumenten zoals de klarinet en de dwarsfluit. In fanfares en harmonieën spelen ook 
slaginstrumenten mee.  

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

Kies 4 kinderen uit die de ritmes op instrumenten gaan spelen. Zij zitten bij elkaar/voor de klas.  
Zet speler 1 aan. Het lied wordt uitgevoerd door het orkestje en het koor.  
Kies andere kinderen voor het koor en het orkestje en voer het nog eens uit. 
Met de linker speler kies j beren, slangen, vossen en koeien als coupletten. 
Met de rechterspeler (meezingversie) kun je natuurlijk ook de coupletten van kern 5 zingen.  

Afsluiting 2 voor de 2e, 3e les 
Doel: Kijken en luisteren naar een komische act op koperen blaasinstrumenten. (Mnozil Brass)  
Werkwijze: 

Opdracht: Kijk en luister goed wat er gebeurt. Snap je waarom het publiek zou moet lachen?  
Vraag achteraf: Vond je het mooie muziek? Was het wel muziek? Kon je wel horen hoe elk instrument 
klinkt? Denk je dat deze muzikanten niet goed kunnen spelen?  
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Ik zag twee beren
Broodjes smeren
O, dat was een wonder
Het was een wonder, bovenwonder
Dat die beren smeren konden
Hi hi hi, ha ha ha
Ik stond erbij en ik keek ernaar!

Ik zag twee slangen
De was ophangen
O, dat was een wonder
Het was een wonder, bovenwonder
Dat die slangen hangen konden
Hi hi hi, ha ha ha
Ik stond erbij en ik keek ernaar!

Ik zag twee vossen
Samen crossen
O, dat was een wonder
Het was een wonder, bovenwonder
Dat die vossen crossen konden
Hi hi hi, ha ha ha
Ik stond erbij en ik keek ernaar!!

Ik zag twee koeien
Bootje roeien
O, dat was een wonder
Het was een wonder, bovenwonder
Dat die koeien roeien konden
Hi hi hi, ha ha ha
Ik stond erbij en ik keek ernaar!!
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