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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. Vertel in het kort wat er gebeurt in dit filmpje. 
2. Welke geluiden heb je allemaal gehoord? 
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. Luister goed: Ken je de muziek die je tijdens het filmpje hoort?  
2. Kijk goed: 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. 
Werkwijze: 

Laat de speler 1x horen. 
Laat een kind de tekst voorlezen. Groep ½: Jij leest de tekst voor. 
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.  
Leg uit en doe voor: klap op de rode lettergrepen.  
Groep ¾: Als dat goed gaat: Stap op de blauwe lettergrepen. 
Deel de trom en de claves uit: De trom speelt op rood, de claves op blauw 

Groep: 3/4 
Thema: Bouwen, beroepen 
Inhoud: Een lied over 4 bouwvakkers, ritmes lezen en spelen op 
instrumenten, geluiden relateren aan voorwerpen. 
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Kern 2 
Doel: Leren van nieuw couplet. 
Werkwijze:  

Zie kern 1.  
Leg uit wat een brander is. 
Wijs op de vormblokjes onderaan. 
Deel de maracas en triangel uit: De maracas op rood, de triangel op blauw. 

Kern 3 
Doel: Leren van nieuw couplet. 
Werkwijze: 

Zie kern 1 en 2 
Leg uit wat een troffel is.  
Deel de cowbell en het bekken uit. De cowbell speelt op rood, het bekken op blauw. 

Kern 4 
Doel: Leren van nieuw couplet. 
Werkwijze:  

Zie kern 1, 2 en 3. 
Leg uit wat een koevoet is.  
Alle ‘rode’ instrumenten spelen op rood, alle ‘blauwe’ op blauw.  
Klik dan op ‘Check’ en vraag aan de kinderen hoe elke bouwvakker heet en wat zijn beroep is. 
Klik weer op ‘Check’ en kijk de antwoorden na.  

Kern 5 
Doel: Herkennen van gereedschap. (Niet-muzikaal doel, maar wel noodzakelijk voor de andere kernen.) 
Spreken en klappen van ritmes. 
Werkwijze:  

Vraag bij elk gereedschap hoe het heet en wat je ermee moet doen?  
Controleer de antwoorden door op ‘check’ te klikken. 
Waterpas (om te controleren of iets perfect horizontaal of verticaal hangt.); Hamer (Eigenlijk 
klauwhamer: Voor het inslaan van nagels (spijkers) en ook de achterkant om die er evt. ook uit te halen.)  
Klik na de check op speler 1: De kinderen luisteren.  
Klik nog eens op speler 1: De kinderen spreken mee na de aftel. 
Jij telt nu (zonder speler dus) 1234: De kinderen zeggen het woord 4x. 
Nog eens, maar nu spreken en klappen ze tegelijk het ritme.  
Zo ook met de andere spelers. 

Kern 6 groep ¾ 
Doel: Klappen van serie ritmes. 
Werkwijze:  

Laat speler 1 horen: De kinderen luisteren. 
Zet speler nog eens aan: De kinderen spreken en klappen na de aftel mee. 
Jij telt af 1234: Maar nu mogen ze alleen nog klappen en spreken ‘in het hoofd’. 
Zo ook met de 3 andere series. 
Raadspel: Jij klapt een serie voor, de kinderen raden welke. 
Groep ¾: Laat dit ook een keer kinderen doen. 

Kern 7 groep ¾ 
Doel: Ritme lezen en spelen/klappen 
Werkwijze:  
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Laat de kinderen even kijken naar serie 1: Jij telt af 1234: De kinderen spreken en klappen serie 1.  
Verdeel jen klas in 4 groepen: elk krijgt een kleur/ritme. 
De Ketting: Groep 1 begint, groep volgt, enz. Op jouw teken stoppen ze. (Samen of na elkaar.) 
De Stapel: Groep 1 begint en houdt het rode ritme vol, groep 2, valt in, daarna groep 3 en dan groep 4. 
Op jouw teken stoppen ze. (Samen of na elkaar.)  
Het Blok: Jij telt 1234 af: Alle groepen starten tegelijkertijd. Op jouw teken stoppen ze. (Samen of na 
elkaar.) 

Kern 8 groep ¾ 
Doel: Combineren van geluiden met voorwerpen en instrumenten. 
Werkwijze:  

Laat de kinderen een kladblaadje en een pen pakken. Ze schrijven de nummers 1 t/m 4 op. 
Leg uit dat ze zo dadelijk een geluid horen: Bij welk voorwerp uit de 1e rij zou dat passen. Schrijf die 
letter achter het nummer 1. Dan zoek je een instrument uit rij 2. Die letter schrijf weer achter de eerste 
letter en het nummer 1. Zo verder met alle 4 geluiden. 
Klaar? Klik op ‘Check’ en kijk samen na. Laat de spelers nog een keer horen. Kunnen ze uitleggen 
waarom die combinaties bij elkaar horen? Hadden sommige kinderen iets anders? Waarom hadden ze 
die keuze gemaakt? 

Afsluiting 1 
Doel: Het lied zelfstandig uitvoeren (m.b.v. de playbackversie), begeleiden met instrumenten. 
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. 
Verdeel de instrumenten. De kinderen kunnen zien wanneer ze aan de beurt zijn. Bij couplet 4 spelen 
alle rode instrumenten tegelijk en idem voor de blauwe. 

Afsluiting 2 groep ¾ 
Doel: Het lied zelfstandig uitvoeren (m.b.v. de playbackversie); Spelen van ritmes.  
Werkwijze: 

Zie Afsluiting 1. 
Nu spelen de instrumenten tijdens het voorspel, tussenspel en naspel de ritmes van de 4 
gereedschappen. Dat kan in een langzaam tempo: Dan past het 2x in de intro en telkens 1x in het 
tussenspel.  
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Ik ben Theodoor de Timmerman

Timmeren doe ik graag

Met een hamer, spijkers en wat hout

Maak ik je huis vandaag 

Ik ben Liselot de Lasser

Lassen doe ik graag

Met een brander, ijzer en wat gas

Maak ik je huis vandaag 

Ik ben Marius de Metselaar

Metselen doe ik graag

Met een troffel, stenen en cement

Maak ik je huis vandaag 

Ik ben Saskia de Sloper

Slopen doe ik graag

Met een koevoet, hamer en veel kracht

Sloop ik je huis vandaag
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