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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 een opdracht vooraf: 
Een film over de eerste auto die aan de ‘lopende band’ wordt gemaakt: De Ford-T. Vertel straks wat je 
opviel aan de dingen die hier te zien zijn. 
Luister ook meteen naar de muziek: Dat lied gaan we leren. Welke instrumenten hoor je allemaal? 
(Piano (honkytonk); basgitaar, gitaar, drums,….) 
Stilte-afspraak maken.  
Zet de film aan. Bespreek na de film de antwoorden. 

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

Geef twee vragen vooraf: Je ziet een filmpje over de beroemde Route 66 in de USA.  
1. Kijk goed: noem dadelijk zoveel mogelijk plaatsen waar deze route doorheen gaat.  
2. Wat is dit voor een soort muziek? (Rock&Roll) Welke instrumenten hoor je? ( elektrische gitaar, 
basgitaar, drums.) 
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.  
Bespreek de vertaling. ( running board: de treeplank aan de zijkant van de auto) 
Laat de speler 1x horen; alle kinderen lezen zacht mee.  
Wat is de tekst van het refrein? ( Hunk,....)  
Waar slaat die tekst op? ( Geluiden van de oude auto) 
Laat de  speler 1x horen: De kinderen zingen mee. 
Wijs op de autootjes onderaan: Geel: Voorspel en naspel; Paars: Couplet; Groen: Refrein 

Groep: 7/8 
Thema: Auto's, USA, Engelstalig lied 
Inhoud: Een traditioneel lied, uitgebreid met twee extra coupletten, ritme 
lezen en spelen op instrumenten.
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Kern 2 
Doel: Leren van de tekst van het 2e couplet. 
Werkwijze:  

Laat 1 kind de tekst hardop spreken.  
Bespreek de vertaling. ( hatchback: de achterkant van de wagen) 
Laat de speler 1x horen; De kinderen zingen mee. 

Kern 3 
Doel: Leren van de tekst van het 3e couplet 
Werkwijze: 

Zie kern 2. 
Vertaling: Bonnet: motorkap 

Kern 4 
Doel: ritmisch spreken en klappen van automerknamen 
Werkwijze:  

Vraag eerst in de klas naar de vier automerken. De namen staan eronder, jij en de voorste kinderen 
kunnen die wel lezen. 
Spreek de vier namen eerst rustig achter elkaar uit. Voer het tempo dan wat op. 
Zet speler 1 aan en laat ze een keer luisteren. 
Zet speler 1 nog een keer aan en laat ze meespreken. 
Tel zelf af: 1234 en de kinderen spreken de merknamen nog een keer. 
Hetzelfde nog een keer, maar nu klappen ze tegelijkertijd het ritme van de merknamen mee. 
Let op dat ze soepel klappen vanuit de pols. Anders halen ze het tempo niet of klinkt het niet ritmisch 
genoeg.  
Verdeel je klas in 3 groepen, elk krijgt een serie. Groep 1 klapt/spreekt serie 1, daarna groep 2 en dan 
groep 3, dan weer groep 1 enz. (ketting) 
Hetzelfde, maar nu gaat groep 1 door terwijl groep 2 en daarna groep 3 invalt. ( stapel) 
Hetzelfde, maar starten alle groepen tegelijkertijd na de aftel. 

Kern 5 
Doel: ritmische spreken en klappen van automerknamen. 
Werkwijze:  

Hetzelfde als kern 4 

Kern 6 
Doel: spelen van ritmische geluiden  
Werkwijze:  

Zing nog een keer het refrein samen.  
Neem de vier (of meer) voorwerpen ( toeters, piepers, trommeltjes met ijzeren spullen erin,.....) Leg uit 
wanneer je welk geluid moet spelen. 
Verdeel de voorwerpen over 4 groepen. 
Als ze het refrein nu gaan zingen, speelt elke groep de begeleiding bij de woorden 'hunk, hunk, rattle 
enz..' 
Dan een keer spelen zonder dat de woorden nog gezongen worden. 

Kern 7 
Doel: Lezen en spelen van ritmes mbv grafische notatie. 
Werkwijze:  

Herkennen ze vier automerken in de eerste rij? (Bijv. Chevrolet, Chrysler, Lamborghini, Ford. Maar het 
kunnen andere merknamen zijn die passen in de ritmes!) 
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Dan klap je alleen de vier ritmes achter elkaar. 
Verdeel je klas in 4 groepen, elk krijgt een ritme.  
Bedenk bij elk van de ritmes een manier van spelen: bijv. Klappen, tikken op de knieën, tikken op de 
tafelrand, met mondgeluiden.  
Als een ketting laten de vier groepen na elkaar hun ritmes horen m.b.v. die geluiden, 4 x achter elkaar. 
Als het moeilijk blijkt om de 4 rondes bij te houden, stel je een kind aan dat elke ronde telt en met het 
aantal vingers laat zien. 
Hetzelfde ook met de 2e en de 3e serie van 4 ritmes. 
Verdeel de instrumenten over de groepen en herhaal bovenstaande. 
Tel zelf 1 2 3 4 af, in het begin nog heel rustig, later in het goede tempo van het lied. 
Als ze een reeks heel goed kunnen spelen, kun je gebruiken tijdens het tussenspel van het lied, bijv. in 
de Afsluiting.  

Kern 8 
Doel: Herkennen van melodie a.h.v. grafische notatie.  
Werkwijze:  

Vragen stellen: Hoeveel tonen worden in ieder vakje gespeeld? (9 stuks)Kan iemand vakje C ongeveer 
zingen? (Juist: eerst 3 tonen die stijgen, dan Eem paar op dezelfde hoogte en dan weer naar beneden. 
Werkwijze 1: Ieder kind of tweetal heeft een pen en papier. Ze noteren de nummers 1 t/m 4.  
Zet de 1e speler aan: Welk vak hoort hierbij? Noteer die letter achter nummer 1. Zo verder met de 
volgende spelers. Nog geen uitkomsten geven! 
Werkwijze 2: De kinderen steken hun vinger op als jij de vraag hebt gesteld: Wie kiest A, wie kiest B, 
enz.. Het voordeel is dat jij meteen kunt zien of de klas het goed doet of niet. Herhaal  desnoods de 
speler nog een keer.  

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

Zing het lied helemaal achter lekaar door. En ook eens met de rechterspeler. (Meezingversie) 
Tijdens het tussenspel kunnen ze ritmes spelen (Zie kern 7) 
Tijdens het  refrein kunnen ze meespelen op de spullen uit kern 6.  

Afsluiting 2 
Doel: kennismaken met een ander lied over auto’s. 

Luister naar de tekst. Het lastige is dat de beelden niet bij de tekst passen. Weet je toch waar het lied 
over gaat? En wat zie in de film?  

Vertaling: 
Ik ben een kanjer van blik 
Niemand weet wat ik ben geweest 
Ik heb 4 wielen en treeplank gekregen 
Ik ben een Ford, een echte leuke Ford 

Ik ben een kanjer van blik 
Niemand weet wat ik ben geweest 
Ik heb twee bumpers en mooie achterkant gekregen  
Ik ben een taxi, een Cadillac 

Ik ben een kanjer van blik 
Niemand weet wat ik ben geweest 
Ik heb vier deuren en platte motorkap gekregen 
Ik ben een Chevy, een Chevrolette 
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I’m a little hunk of tin
Nobody knows what I have been

Got four wheels and a running board
I’m a Ford, a real nice Ford

Hunk hunk rattle rattle rattle crash peep peep

I’m a little hunk of tin
Nobody knows what I have been

Got two bumbers and a nice hatchback
I ‘m a cab, a Cadillac

I’m a little hunk of tin
Nobody knows what I have been
Got four doors and a flat bonnet

I ‘m a Chevy, a Chevrolet
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