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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: Kennismaken met het nieuwe lied. 
Werkwijze:  

Geef twee vragen vooraf:  
1. Luister goed naar het liedje: Waar gaat het over? 
2. Welke dieren heb je gezien?  
Stilte-afspraak maken.  
Zet de film aan. Bespreek na de film de antwoorden. 

Inleiding 2: Voor de tweede les 
Doel: Luisteren en kijken naar een filmpje 
Werkwijze:  

Geef twee vragen vooraf:  
1. Waar gaat dit filmpje over? Kun je vertellen wat er gebeurde? 
2. Welke dieren heb je allemaal gezien? 
3. Groep 3 en 4: Welke instrumenten speelden de muzikanten op het podium? 
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. 
Groep 1 t/m 3: Bespreek de tekst. 
Groep 4: Laat een kind de tekst voorlezen.  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 zacht mee. 
Groep 3 en 4: Wijs op ballonnen onderaan de pagina: Rood=intro of tussenspel of slot; blauw=couplet; 
oranje=refrein; groen: komt later aan bod) 

Kern 2 
Doel: Leren van nieuwe coupletten.  
Werkwijze:  

Laat de speler 1x horen. 
Groep 1 t/m 3: Bespreek de tekst. 
Groep 4: Laat een kind de tekst voorlezen. Laat de speler 1x horen; alle kinderen lezen zacht mee.  
Laat de speler 1x horen; de kinderen neuriën mee.  

Groep: 1/2/3/4 
Thema: Carnaval, dieren van de boerderij 
Inhoud: Een Carnavalslied met 4 coupletten, serie spreken en spelen op 
instrumenten, instrumenten spreken: Trombone, trompet, snaretrom en 
grote trom. 

http://www.musicoach.nl


Carnaval in de stal Ⓒ www.musicoach.nl 

Laat de  speler 1x horen: De kinderen zingen mee. 
Opdracht: Stap op de rode lettergrepen. Zet de speler aan. (Groep 1 en 2: Leerkracht doet het voor.) 
Groep 2 t/m 4: Opdracht: Klap op de blauwe lettergrepen. (Groep 2: Leerkracht doet het voor.) 

Kern 3 
Doel: Leren van nieuw couplet. 
Werkwijze: 

Laat de speler 1x horen. 
Groep 1 t/m 3: Bespreek de tekst. 
Groep 4: Laat een kind de tekst voorlezen. 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 4 
Doel: Leren van nieuw couplet. 
Werkwijze: 

Laat de speler 1x horen. 
Groep 1 t/m 3: Bespreek de tekst. 
Groep 4: Laat een kind de tekst voorlezen. 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 5 
Doel: Vier dierennamen in de maat benoemen.  
Werkwijze:  

Vraag: Welke 4 dieren staan hier?  
Laat speler 1 horen; de kinderen geven meteen de echo nadat ze een dierennaam hebben gehoord. 
Zo ook met speler 2 en 3.  
Groep 3 en 4: Variatie: i.p.v. de dierennaam noemen maken ze telkens de bijbehorende geluiden van dei 
kieren. Gebruik de speler onderaan als clicktrack om in de maat te blijven.  

Kern 6 
Doel: Koppeling maken van dier naar instrument 
Werkwijze:  

Vraag: Welke 4 dieren staan hier? Welk dier is verdwenen? Wie is er voor in de plaats gekomen? 
Vraag: Hoe heten de instrumenten? Hoe moet je er op spelen? 
Deel de 4 instrumenten uit. (Je mag uiteraard ook een dubbele set uitdelen.) 
Wijs een dier aan en het betreffende instrument geeft meteen een tik.  
Groep 3 en 4: Variatie: maak een dierengeluid en het betreffende instrument geeft meteen een tik. 
Zet de speler aan: De kinderen met instrumenten geven meteen als echo een tik als ze hun instrument 
hebben gehoord. 

Kern 7 Voor groep 3 en 4 
Doel: Serie spelen. 
Werkwijze:  

Vraag: Wat valt je op als nu naar de eerste serie dieren kijkt? (Bijna allemaal dubbel, alleen de laatste 
niet. ) 
Vraag: Wat zul je nu moeten doen? (Als er twee kippen staan: twee keer de woodblock tikken enz…) 
Laat de speler 1x horen. Dat is een clicktrack om in de maat te blijven. Wijs de dieren in de maat aan en 
de kinderen spelen hun instrumenten. Je kunt het 4x achter elkaar doen. Let op: 4 tellen vooraf! 
Laat de speler nogmaals horen: De kinderen doen het nu helemaal zelfstandig. 
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Klik op ‘Check’ als je er niet uitkomt of wil checken of je het goed gedaan hebt. Nu zie je de 
instrumenten er onder staan en ok de spelers er achter.  

Kern 8 voor de 2e, 3e les 
Doel: kennismaken met 4 instrumenten die in het lied gebruikt zijn. 
Werkwijze:  

Opdracht: Kijk goed naar de instrumenten: Hoe zien ze eruit? Waar zijn ze van gemaakt? Hoe speel je 
erop?  
Groep 3 en 4: Vraag: Kun je de 4 namen lezen? les ze eens voor! Bij welk instrument hoor elke naam? 
Klik op ‘Check’ om de antwoorden te controleren.  
Groep 3 en 4: Vraag: Welke twee zijn blaasinstrumenten? Welke twee zijn slaginstrumenten?  

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

Kies 4 kinderen uit die de maat 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. 
Herhaal deze opdracht nog eens met andere kinderen.  

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

Tijdens de ‘rode ballonnen’ kun je de series laten spelen die ze in kern 6 en 7 geoefend hebben. 
Variatie: Tijdens de ‘rode ballonnen’ kun je de geluiden laten maken die bij de betreffende dieren horen.   
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De koeien loeien liedjes 
De kalfjes klappen mee 
Ze krijgen voederbietjes 
De stier, die krijgt er twee! 

Carnaval, Carnaval,  
bij de dieren in de stal 
Hoor je ’t al? Hoor je ’t al? 
’t is weer Carnaval! 

De schapen blaten stilletjes 
De lammetjes zingen zacht 
Ze hebben koude billetjes 
Nog niet zo’n dikke vacht 
 
Carnaval,….. 
  
De kippen klutsen eitjes 
De kuikentjes kloppen mee 
De haan danst met de meidjes 
Hij heeft er soms wel twee! 
 
Carnaval,….. 

De varkens spelen tikkertje 
De biggetjes rennen rond 
Daar loopt een heel klein dikkertje 
Ze heeft een dikke….. 

Carnaval, …… 

Solo 

Carnaval, …….
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