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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: Luisteren naar een nieuw lied 
Werkwijze:  

Geef twee vragen vooraf:  
1. Waar gaat dit lied over? 
2. Welke instrumenten heb je gehoord? (Accordeon, gitaar, drums, bass, percussie) 
Stilte-afspraak maken.  
Zet de film aan. Bespreek na de film de antwoorden. 

Inleiding 2: Voor de 2e les 
Doel : Kijken en lezen van woordjes. 
Werkwijze:  

Kijk naar de plaatjes en lees de woorden voor jezelf hardop. 
Zet de film aan.  
Bespreek na de film de antwoorden.  

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

Lees de tekst zelf ritmisch zin voor zin voor: De kinderen zeggen hem telkens na..  
Laat de speler 1x horen; alle kinderen lezen zacht mee.  
Laat de speler 1x horen; de kinderen neuriën mee.  
Laat de  speler 1x horen: De kinderen zingen mee. 

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

Zie kern 1.  
Bespreek de vormletters onderaan het scherm. (v=voorspel; r=refrein; c=couplet; t=tussenspel; 
n=naspel) 
Bespreek de rijmwoorden.  
Klappen op de rode lettergrepen, stappen op de blauwe lettergrepen.  

Groep: 3/4 
Thema: Leren lezen, boeken 
Inhoud: Een lied over aanvankelijk leren kiezen, ritmes en bespelen van 
instrumenten, luisteroefening. 
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Kern 3 
Doel: Leren van de tekst en de melodie van couplet 3. 
Werkwijze: 

Zie kern 1 en 2. 

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

Zie kern 1 en 2.  
Wat moet er op de laatste regel van het couplet ingevuld worden? (-: 
Vraag: Wie kan het refrein al helemaal van buiten opzeggen?  

Kern 5 
Doel: Verkennen van 4 verschillende rimes. 
Werkwijze:  

Vraag: Wat zie je hier? (Kookboek, prentenboek, peuterboekje, krant) 
Laat speler 1 horen: Eerst een rondje luisteren.  
Vraag: Hoeveel keer heb je dit rijtje gehoord? (4x) 
Zet speler 1 aan: Laat ze meteen meespreken. 
Nog een keer, maar nu spreken plus klappen van de 4 ritmes. 
Vraag: Wie kan de tweede rij zelf al klappen en spreken? 
Zet speler 2 aan en laat ze allemaal meteen meedoen.   

Kern 6 
Doel: Verkennen van de grafische notatie van de 4 ritmes uit kern 5. 
Werkwijze:  

Vraag: Wat betekenen die gekleurde bolletjes onder de plaatjes? (Dat zijn de tikken van elk ritme.) 
Laat speler 1 horen. Vraag: Welke instrumenten heb je gehoord? (Trom, woodblock, belletjes, bekken.) 
Laat speler 1 nog eens horen; de kinderen klappen nu weer de ritmes mee.  
Vraag: Wie kan de 2e rij al zelf klappen?  
Zet speler 2 aan en laat de kinderen zacht op hun knie de ritmes mee tikken. 
Zet speler 2 nog eens aan: Nu klappen ze allemaal mee. 
Zo ook met de 3e rij. 
De 4e speler is een clicktrack: Dat kun je gebruiken om te oefenen als ze de ritmes al goed kennen. Let 
op: 4 tellen vooraf! 

Kern 7 
Doel: Spelen van de 4 ritmes uit kern 5 en 6 op instrumenten. 
Werkwijze:  

Vraag: Welk instrument speelt de blauwe bolletjes? (Trom, want die staat in een blauw vierkant?) 
Zo ook met de andere 3 instrumenten. 
Maak 4 groepen van je klas.  
Verdeel de instrumenten over de 4 groepen. Elke groep een eigen ritme. 
Laat speler 1 horen: Elke groep speelt zacht hun ritme mee. De kinderen zonder instrument tikken hun 
ritme mee op hun knie.  
Laat speler 1 nog eens horen: Iedereen speelt of tikt het juiste ritme. 
Zo ook met de 2e en 3e rij.  
De 4e speler is een clicktrack: Dat kun je gebruiken om te oefenen als ze de ritmes al goed kennen. Let 
op: 4 tellen vooraf! 
Deze ritme-series kunnen evt. later in het lied gespeeld worden tijdens de tussenspellen en naspel. 
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Kern 8 
Doel: Koppelen van geluiden aan de verschillende woordjes.  
Werkwijze:  

Opdracht: Laat ze eerst kort voor zichzelf alle 8 woorden lezen. Niet klassikaal dus! 
Laat ze een kladblaadje en een pen pakken. Ze schrijven eerst de cijfers 1 t/m 8 onder elkaar. 
Laat speler 1 horen: De kinderen kiezen het woord wat erbij hoort en schijven dat op hun blaadje achter 
cijfer 1.  
Zo ook met de volgende woorden. Let op: Er zijn een paar moeilijke bij: Klok/bel; duif/uil 
Als iedereen klaar is klik je op ‘Check’ en kijk je samen de antwoorden na. 

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, de voorzangers en het koor.  
Kies andere kinderen voor het koor en het orkestje. 
Zet speler 2 aan. Het lied wordt voor de 2e keer uitgevoerd door het orkestje en het koor. 
Scrol de tekst met het lied mee naar beneden. 
Herhaal deze opdracht nog eens met andere kinderen.  
Opdracht: 
Wissel nog een keer van orkest en voer het lied nu nog een keer uit. 

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

Zie Afsluiting 1. Nu moeten ze wel de tekst goed kennen. Er ontbreken 8 woorden. 
De kinderen nemen een blaadje en papier, schrijven de nummers 1 t/m 8 op en vullen achter elk 
nummer het ontbrekende woord in. 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lezen is niet moeilijk hoor
luister maar, ik lees het voor
het is zo makkelijk om te doen
ik ben boekenkampioen-joen-joen

m/aa/n wordt een maan
ziet er uit als een banaan
r/oo/s is een roos
stop maar in een mooie doos

 k/oe/k een grote koek
kom maar bij mij op bezoek
b/o/s in het bos
lopen alle beren los

aa/p dat is een aap
tjonge, wat heeft jij slaap
b/oo/m in de boom
kijk nou, wat is hij sloom

m/u/s, dat is een mus
krijgt een kusje van haar zus
p/a/k, dat is een pak
kijk nou uit, daar ligt wat …..

http://www.musicoach.nl

