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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. Hoe maken deze muzikanten gebruik van flessen?  
2. Denk je dat ze echt spelen? (Ik denk het niet: Later in de studio opgenomen….) 
Stilte-afspraak maken.  
Zet de film aan. Bespreek na de film de antwoorden. 

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

Geef twee vragen vooraf:  
1. Welke liedje spelen deze jongens? 
2. Wie speelt de bastonen? (De jongen rechts, de andere spelen samen de melodie.) 
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. Vertaal samen de tekst. Oefen extra op de tekst-uitspraak.  
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. 
Leg uit en doe voor: klap op de rode lettergrepen, stap op de blauwe.  

Kern 2 
Doel: Leren van nieuw gedeelte van het lied. 
Werkwijze:  

Zie kern 1.  
Wijs op de vormblokjes onderaan: Groen: Voorspel en naspel; Rood, geel en blauw zijn allemaal 
herhalingen met de variatie in getal, maar elke kleur heeft een eigen toonhoogte. 

Groep: 5/6 
Thema: Kleur, Engels tellen 
Inhoud: De bekende traditional Ten Green Bottles in een nieuw jasje, 
tekstvariaties, herkennen van stukjes melodie, spelen met flessen en 
melodie. 
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Kern 3, 4, 5 
Doel: Leren van nieuw gedeelte van het lied. 
Werkwijze: 

Zie kern 1 

Kern 6 
Doel: Tekstvariatie, kleuren in het Engels leren. 
Werkwijze:  

Bespreek de kleur van elke fles: Wat is de Engelse naam voor die kleur? 
Laat een kind een kleur kiezen en start de muziek. 
Vlak voor het einde wijst een ander kind de volgende kleur aan: Dat wordt dan gezongen. Enz. 

Kern 7 
Doel: Kennismaken met stemmen van flessen met water; herkennen van melodie. 
Werkwijze:  

Het mooiste is als je 5 flessen (van liefst dezelfde soort) en wat water gebruikt om de kinderen te laten 
ervaren dat je met verschillende hoogtes van water verschillende tonen kunt maken.  
Slagen jullie er samen in om een stukje toonladder ter maken met die 5 flessen? (Door er tegenaan te 
slaan met een lepeltje of nog beter: Door ‘aan te blazen’.) 
Dan nemen de kinderen een kladblaadje en een pen: Ze schrijven de cijfers 1 t/m 4 op. 
Laat dan de 1e speler horen: Bij welk plaatje hoort dat? A, B, C of D ? 
Zo ook met de andere spelers.  
Klaar? Klik op ‘Check’ en kijke samen na. Laat eventueel de luistervoorbeelden nog eens horen. 

Kern 8 
Doel: Herkennen van stukjes melodie. (Deze oefening volgt op kern 7. Dit is een pittige variant!) 
Werkwijze:  

Bespreek eerst kort de 6 plaatjes.  
Dan nemen de kinderen een kladblaadje en een pen: Ze schrijven de cijfers 1 t/m 6 op. 
Laat dan de 1e speler horen: Bij welk plaatje hoort dat? 
Zo ook met de andere spelers.  
Klaar? Klik op ‘Check’ en kijke samen na. Laat eventueel de luistervoorbeelden 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  
Doel: Het lied zelfstandig uitvoeren (m.b.v. de playbackversie) met tekstvariaties 
Werkwijze: 

Zie kern 6 voor de werkwijze, nu echter met het hele lied, vanaf ’10 green bottles.’ 
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Ten green bottles
Sitting on the wall
Ten green bottles

Sitting on the wall
And if one green bottle
Should accidentally fall

There'll be nine green bottles
Sitting on the wall 

Nine green bottles
Sitting on the ...

Nine green bottles
Sitting on the ...

And if one green bottle
Should accidentally ....

There'll be eight green bottles
Sitting on the … 

Eight green ...
Sitting on the ...
Eight green ...

Sitting on the ...
And if one green bottle
Should accidentally ....

There'll be seven green ...
Sitting on the … 

Seven, six, five, four, three, two … 

One green bottle
Sitting on the wall
One green bottle

Sitting on the wall
And if one green bottle
Should accidentally fall

There'll be no green bottles
Sitting on the wall

http://www.musicoach.nl

