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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? Hoe weet je dat? Wat is de titel van deze les 
2e les: Wat hebben we vorige keer geleerd? 

Inleiding 1 
Doel: Kijken en luisteren naar een korte film.  
Werkwijze:  

Geef twee vragen vooraf:  
1. Wat gebeurt er in dit filmpje?  
2. Welke geluiden hoor je? 
3. Hoor je muziek? Welke instrumenten herken je? 
Stilte-afspraak maken.  
Zet de film aan. Bespreek na de film de antwoorden. 

Inleiding 2 
Doel: Exact luisteren naar een liedje. 
Werkwijze:  

Geef twee vragen vooraf:  
1. Hoe heet de hoofdpersoon uit dit filmpje? 
2. Waar gaat het liedje over? 
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.  
Laat de speler 1x horen; alle kinderen lezen zacht mee.  
Stel de vraag: Welke dieren komen in volgorde achter elkaar? (Paard, koe, ezel, varken) 
Opdracht: De kinderen neuriën eerste rondje mee, zingen tweede rondje zacht mee, het derde en vierde 
rondje voluit. 
Vraag: Met welke zin eindigt het lied? (Maar je mag nu niet meer raden welk beest dat is geweest.) 

Kern 2 
Doel: Controleren of ze tekst en de melodie kennen; zingen in beurtzang 
Werkwijze:  

Vraag: Wie kan de hele tekst toch voorlezen, ook staat er niet alles? 
Verdeel je klas in 4 groepen: Elke groep krijgt een couplet. 

Groep: 5/6 
Thema: Helden 
Inhoud: Een bekend lied over een cowboy die op verschillende dieren 
rijdt. Luisteroefeningen en ritmes. Tekstimprovisatie. 
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Zet de speler aan: Elke groep zingt nu zijn deel. De anderen luisteren. 

Kern 3 
Doel: Oefenen van 5 verschillende ritmes. 
Werkwijze: 

Opdracht: Kijk even naar het bord. Wat zie je? (Kogelgaten en wolkjes) 
Zet speler 1 aan.  
Leg uit: je hoort eerst 4 tikken en dan schieten. Zet speler 1 nog eens aan. 
Vraag: Luister goed: Hoeveel keer hoor je schieten? Zet speler nog eens aan. 
Opdracht: We gaan nu samen schieten. Drie keer en dan pistoolloop afblazen. (Wolkje=rust) Zet speler 
1 aan. Herhaal deze nog een keer.  
Idem met speler 2, 3 en 4.  
Opdracht: Kijk naar de laatste rij. Wat is daar aan aan de hand? (Drie rusten en dan pas schieten) 
Zet speler 5 aan. Oefen dit een paar keer. 
Nu rij 1 en 2 achter elkaar zonder te stoppen, tel zelf rustig af 1, 2, 3, 4.  
Hetzelfde met rij 3 en 4. En dan rij 1, 2, 3 en 4. Als variatie ook nog eens rij 5 erachter aan.  

Kern 4 
Doel: Oefenen van serie ritmes. Kennismaken met het verschijnsel muzieknoten.  
Werkwijze:  

Opdracht: Kijk even naar het bord. Wat zie je? (Muzieknoten!) 
Vraag aan klas: Wie speelt er een instrument? Wie kan deze noten lezen? Wie kan de eerste rij 
voordoen? 
Laat daarna speler 1 horen. En nog eens: De kinderen klappen het ritme mee. 
Vraag: Wat betekent dat kronkeltje na die drie noten? (Een rust. Net als het wolkje.) 
De rust klap je niet. Je mag afblazen of heel zacht ‘sst’ zeggen, met de vinger voor de mond.  
Laat speler 2 horen; nog eens: De kinderen klappen mee. 
Zo ook met de andere spelers.  
Verdeel je klas in 5 groepen: Elke groep krijgt een eigen rijtje.   
Eerst rij 1, 2 en 3 achter elkaar zonder te stoppen. Wijs al klappende de groep aan die aan de beurt is. 
Hetzelfde met rij 4 en 5.  
En vervolgens alle 5 rijen achter elkaar. 
Extra uitdaging: Niet op volgorde maar door elkaar.   
Neem de instrumenten erbij en verdeel die over de verschillende groepen.  
Geef korte instructie over gebruik instrumenten. 
Laat elke groep zijn ritme spelen/klappen. Iedereen van de groep oefent mee. Tel af 1, 2, 3, 4 in het 
juiste tempo.  
Dan alle groepen achter elkaar. 
Dan 2 groepen tegelijkertijd. Groep 1 begint, groep 2 valt in. Op jouw teken wordt er gestopt. Vergeet 
niet af te tellen.  
Extra uitdaging:  3 groepen tegelijk. 4 groepen tegelijk. 5 groepen regelijk. 

Kern 5 
Doel: Verzinnen van een stukje nieuwe tekst.  
Werkwijze:  

Vraag: Hoe heet de nieuwe cowboy? (Let op: De naam moet ‘passen’ in het ritme zoals Billie Boem’. 
Verzin 4 nieuwe namen: Schrijf ze onder elkaar op het whiteboard.  
Vraag: In plaats van de dieren die we hebben gehad mag je ook een heel ander dier kiezen. Het kan niet 
gek genoeg zijn. 
Schrijf de dieren op het whiteboard achter de namen van de cowboys. 
Vraag: Welk geluid maakt elk nieuwe dier? Dat wil ik horen vooraf het couplet waarin dat dier komt.  
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Opdracht: Let goed op dat je in het 2e deel van het lied dat dier terug laat komen.  
Opdracht: Na 4 dieren zingen we op het laatst: “Maar nu mag je niet meer raden….” 
Zet de speler aan.  

Kern 6 
Doel: Nauwkeurig luisteren. 
Werkwijze:  

Laat de kinderen een kladblaadje en een pen pakken. 
Spreek af: Tijdens het luisteren mag niemand iets zeggen.  
Tijdens  het luisteren mogen de kinderen de dieren noteren op hun kladblaadje. 
Zet de speler aan. Na afloop worden gezamenlijk alle dieren opgenoemd. 

Kern 7 
Doel: Nauwkeurig luisteren. 
Werkwijze:  

Opdracht: Dadelijk hoor je schieten. Hoeveel keren wordt er geschoten? Steek zoveel vingers op, je 
mag niets hardop zeggen.  
Zet de spelers een voor een aan.  
Klaar? Klik op ‘Check’ en kijk samen na. 

Kern 8 
Doel: Kennismaken met verschillende instrumenten die in het lied worden gebruikt.  
Werkwijze:  

Laat de kinderen een kladblaadje en een pen pakken. Ze noteren de nummers 1 t/m 6. 
Opdracht: Dadelijk hoor je instrument spelen. Noteer op je blaadje achter nummer 1 de juiste letter. 
Zet speler 1 aan. Controleer of iedereen de opdracht begrepen heeft.  
Zet dan een voor een de andere spelers aan.  
Daarna klik je op ‘check’ en kijk samen de antwoorden na.  
Bespreek kort hoe elk instrument eruit ziet en hoe je het moet bespelen. 

Afsluiting 1 
Doel: Het lied zelfstandig uitvoeren (m.b.v. de playbackversie); stappen op de 1e tel van elke zin.  
Werkwijze: 

Opdracht: Je ziet rode lettergrepen/woorden in de tekst. Op die stukjes stamp je met een voet op de 
grond, zoals een cowboy zou doen.  
Herhaal snel nog even de vier dieren in volgorde van het lied. (Paard, koe, ezel, varken) 
verdeel je klas in vier groepen: Elke groep zingt een deel van het lied.  
Zet de speler aan. 

Afsluiting 2 
Doel: Het lied zelfstandig uitvoeren (m.b.v. de playbackversie); 
Werkwijze: 

Kies 5 kinderen uit die de ritmes op instrumenten gaan spelen. (Zij zitten bij elkaar/voor de klas.  
De andere kinderen zingen het lied.  
Zet speler 1 aan. Het lied wordt uitgevoerd door het orkestje en het koor.  
Kies andere kinderen voor het koor en het orkestje.  
Variatie: Zing het lied met de namen en dieren die ze zelf hebben uitgekozen . 
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Kijk, wie rijdt daar op zijn paard door de prairie? 
Dat is Cowboy Billie Boem, door de boeven zeer gevreesd 
Er is in het hele Westen geen cowboy geweest 
die zo dapper was als Cowboy Billie Boem 

En van je hotsie knotsie knetter 
van je jippie jippie jee 
Maar zijn paard was veel te moe 
en die wou niet verder mee 
Maar hij moest de boeven vangen 
dus nam hij een ander beest 
En nu mag je eens gaan raden 
wat voor beest dat is geweest 

paard, koe, ezel, varken 
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