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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. Waarover gaat dit verhaal? 
2. Welke geluiden heb je 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. Als je wilt, mag je zachtjes meezingen. 
2. Welke instrumenten heb je gezien? 
Zet de film aan.  
Bespreek na de film de antwoorden.  

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

Laat de speler 1x horen. 
Vraag: Welke 4 dieren zie je onder elkaar staan? 
Groep ¾: Vraag: Wat staat er in de tekstballonnen?  
Groep ½: Lees de tekstballonnen voor terwijl je ze aanwijst.   
Bij welk dier hoort ballon 1? Wie kiest voor de haan? enz. Zo ook met allevier ballonnen. 
Je kunt daarna eventueel ook op ‘Check’ klikken om de oplossing te laten zien. 
Laat de  speler 1x horen: De kinderen neuriën mee 
Laat de speler nog eens horen: Ze zingen mee. 
Bedenk bij elk dier een beweging. 
Zing het lied nog eens, nu met de bewegingen erbij.  
Groep ½: Raadspel: Maak de beweging, meteen reageren de kinderen door het goede geluid erbij te 
laten horen. Laat het ook eens een kind voordoen.  

Groep: 1/2/3/4 
Thema: Sprookjes, muziek 
Inhoud: Een lied in 6/8 maat over de 4 dieren die naar Bremen gaan, 
ritmes lezen en spelen, spreekteksten, tekst-improvisatie.
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Kern 2 
Doel: Leren van de tekst en de melodie van couplet 1. 
Werkwijze:  

Groep ¾ : Laat de kinderen snel even zelf de tekst lezen.  
Laat de speler 1x horen; De kinderen playbacken mee. Het refrein mogen ze hardop zingen.  
Laat de speler nog eens horen: Nu neuriën ze mee. het refrein zingen ze gewoon. 
Nog eens: Nu zingen ze het hele stuk. 
Groep ½: Opdracht: Kijk naar mij en doe maar mee! Jij spreekt de tekst en klapt daarbij de rode 
woord(delen). 
Groep ¾: Opdracht: Spreek de tekst, klap bij de rode woorden en stap bij blauwe woorden. 
Zet dan de speler aan en voer het nog eens uit, nu met muziek. Ze zingen mee! 

Kern 3 
Doel: Leren van de tekst en de melodie van couplet 2. 
Werkwijze: 

Zie kern 1. 
groep ¾: Wijs ze op de vormsterren onderaan het scherm: Geel=voor-, tussen- en naspel; 
blauw=couplet; orange=refrein. 

Kern 4 
Doel: Kennismaken met vier instrumenten: De fagot, de hobo, de viool en de trombone 
Werkwijze:  

Laat de fagot horen, bespreek hoe hij eruit ziet: gemaakt van hout en metaal, met een rietje waarop je 
blaast. Met de kleppen kun je verschillende tonen maken: Van laag naar hoog. Het instrument is 1,3 m 
lang. Laat met je handen en mond zien hoe je speelt. De kinderen doen mee. 
Laat de hobo horen, bespreek hoe hij eruit ziet: gemaakt van hout en metaal, met een rietje waarop je 
blaast. Met de kleppen kun je verschillende tonen maken: Van laag naar hoog. Het instrument is 60 cm 
lang. Laat met je handen en mond zien hoe je speelt. De kinderen doen mee. 
Laat de viool horen, bespreek hoe hij eruit ziet: Hout, vier stemknoppen om de snaren hoger of lager te 
zetten. Een strijkstop die je over de snaren strijkt. Je hebt violen in verschillende maten. Laat met je 
handen zien hoe je speelt. De kinderen doen mee. 
Laat de trombone zien, bespreek hoe hij eruit ziet: Van metaal, een mondstuk, een deel wat je kunt 
schuiven kom de tonen hoger of lager te maken. Laat met je handen en mond zien hoe je speelt. De 
kinderen doen mee. 
Laat nog eens de spelers horen en vraag bij welk dier elk instrument hoort. Klik op ‘Check’ om de 
antwoorden te checken. Je ziet aan de kleuren wat bij elkaar hoort. 

Kern 5 
Doel: Van spreektekst naar ritme 
Werkwijze:  

Opdracht: Kijk goed naar deze mannen: Het zijn rovers. 
Groep ¾: Hoe heet elke rover? Groep ½: Wijs elke rover aan en vertel hoed ie heet. 
Vraag: Hoe ziet elke rover eruit? Zoek vooral de verschillen. (Bijv. Hans heeft een zak geld en een 
groene kraag. ) 
Zet de speler aan: De kinderen mogen meteen de echo laten horen. Wijs de1e keer nog even elke rover 
aan en dan naar de kinderen als ze moeten nazeggen. 
Zet de speler nog eens aan: Nu spreken en klappen ze de ritmes van de woorden. 
En nog eens: Maar nu alleen maar klappen en in het hoofd spreken. 
Groep ¾: Verdeel je klas in 2 groepen: De ene groep spreekt voor, de andere zegt het na. probeer het 
ook eens met de 2e speler. 
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Kern 6 
Doel: vervolg op kern 5: Ritmes spreken en klappen. 
Werkwijze:  

Ze zien nu de rovers in een andere volgorde staan. Weten ze nog wat elke rover zei? (De onthoud-truc 
voor jou is: De eerste letter van hun naam is ook de eerste letter van hun zinnetje…Sssst, niet 
verklappen a`n de kinderen!) 
Ook de 2e rij raden en dan op ‘Check’ klikken. 
Ga nu samen met de kinderen de hele rij zinnetjes nu klappen en spreken. Tel af: 1 en 2: (of 123,456) 
Maak 4 groepen: Elke groep krijgt een eigen rover en ritme. Doe de series nu nog een keer, maar elke 
groep spreekt en klapt nu alleen ju eigen ritme. Maak er ketting van die een paar keer rond gaat. 
Idee voor groep ½: Geef elke groep een instrument. Wijs de rovers achter elkaar aan: Als je rover aan de 
beurt si, speel je op je instrument.  

Kern 7 
Doel: Spelen van ritmes op instrumenten, voor groep ¾ 
Werkwijze:  

Vraag: Welke instrumenten hebben we nodig? (Woodblock, claves, handtrom en beatring (of belletjes)) 
Laat speler 1 horen: De kinderen luisteren. 
Laat de speler nog eens horen. Na de aftel klappen de kinderen het ritme mee. 
Zo ook met de andere ritmes.  
Raadspel: Jij klapt een van de 4 ritmes, de kinderen raden welke kleur het was. Laat dit ook een paar 
kinderen doen. 
Verdeel de instrumenten. Oefen even elk instrument apart. Maak daarna een ketting door telkens de 4 
ritmes na elkaar te spelen.  
Daarna gaan ze de 4 ritmes samen spelen: De Stapel. Ritme 1 begint, de volgende komt erbij, enz. 
Je kunt ook speler 5 gebruiken of laten horen. Zelf aftellen is natuurlijk nog beter. 

Kern 8 
Doel: Tekst/ritme-improvisatie 
Werkwijze:  

Vraag nog een keer: Hoe elke rover?  
Opdracht: Jij leert elke rover een nieuw zinnetje. Het kind spreekt en klapt de zin voor, de klas klapt en 
spreek het na. Maak er een ketting van. 

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

Als ze het hele lied kennen: Zet speler 1 aan en laat ze meezingen. Refrein met gebaren! 
Kennen ze alleen couplet 1 en refrein? Zet speler 2 aan (meezingversie) en 2x couplet 1. 

Afsluiting 2 voor de 2e, 3e les 
Doel: Het lied zelfstandig uitvoeren (m.b.v. de playbackversie); Ritmes spelen 
Werkwijze: 

Zie Afsluiting 1.  
Tijdens het refrein spelen de instrumenten  na elke zin hun ritme. Dus na “ Iaaaa” spelen het 
woodblocks, na ‘Kukeleku’ spelen de claves, enz. 
Variatie: Tijdens het tussenspel (middelste gele ster) spelen ze improviserend op de instrumenten. 
Tip: In het 2e couplet kunnen e stil de instrumenten doorgeven aan de volgende.  
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De haan en de ezel, 
de hond en de kat

Die hebben in jaren 
zo’n lol niet gehad

Ze maakten muziek
en ze maakten kabaal
Zo hard, ja de rovers

die gingen aan de haal
Iaaaaa
Kukeleku
Miaaaauw

Woefwoefwoefwoef

Die vier dolle dieren
Ze gingen maar door
Ze maakten muziek
en ze zongen in koor
De vier bange rovers

verlieten hun huis
Dat werd voor de dieren
meteen maar hun thuis

Iaaaaa
Kukeleku
Miaaaauw

Woefwoefwoefwoef
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