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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. Welke instrumenten hoor je? (Piano, fagot, elektrische gitaar, saxofoon, contrabas, dwarsfluit, 
trompet,….)  
2. Wat vind je van de Pink Panter? Is hij aardig? Waarom vind je dat? 
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 geluiden hoor je (behalve de muziek)? 
2. Wat doen ze allemaal met de Pink Panter? Spuiten geven, temperatuur en bloeddruk meten, in 
verband leggen, pilletje geven,…) 
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. 
Zet de speler aan: alle kinderen half hardop lezen mee.  
Zet de speler aan: de kinderen neuriën mee.  
Zet de speler aan: De kinderen zingen mee. 
Beeld samen uit waar de pijn zit en waarom die daar zit.   
Bespreek de kleuren tekst en de instrumenten die erbij horen. (Woodblock, triangel, bellenring, bekken) 
Verdeel de instrumenten en laat de kinderen bij het zingen op het juiste moment hun instrument spelen. 
Let op: Dokter heeft 2 lettergrepen: Dus 2 x slaan; ‘Gisteren’ en ‘frikandel’ hebben 3 lettergrepen, dus 3 
x slaan.   

Groep: 3/4/5/6 
Thema: Dokter, gezonde voeding 
Inhoud: Lied over voeding en klachten, ritmes, herkennen, lezen en spelen 
op instrumenten, melodie herkennen, spelen op Boomwhackers, klankspel 
met grafische notatie
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Kern 2 
Doel: Leren van nieuw couplet. 
Werkwijze:  

Zie kern 1.  
Wijs op de vormblokjes onderaan: Blauw: Voor-, tussen- en naspel, Groen: Couplet. 

Kern 3 
Doel: Leren van nieuw couplet. 
Werkwijze: 

Zie kern 1 en 2 

Kern 4 
Doel: Herkennen van grafische notatie van een ritme. 
Werkwijze:  

Praat even over de 4 producten en hun relatie met gezondheid. 
Laat de 1e speler horen: Cola. Welk van de bovenste ritmes zou daar bij horen: A, B, C of D. 
Zo ook met de andere spelers.  
Klaar? Klik op check, kijk samen na en laat elke speler nog eens horen. De kinderen zeggen het woord 
dat erbij hoort en klappen het ritme wat er bij hoort.  
Tel zelf  1 2 3 4 af laat elk woord/ritme nog eens spreekklappen.  
Nog eens, maar nu klappen ze de ritmes en denken het woord in het hoofd erbij. 

Kern 5 
Doel: Spelen van ritmes op instrumenten. Hiervoor moet je eerst kern 4 gedaan hebben. 
Werkwijze:  

Vraag: Welke producten zie je na elkaar staan? (Mayonaise, cola, frikandel en friet) 
Laat de speler horen: De kinderen kijken en luisteren. 
Nog eens, nu klappen ze de ritmes mee. 
Tel zelf 1 2 3 4 af: De kinderen klappen de ritmes nu zonder begeleiding.  
Verdeel de instrumenten over 4 groepen.  
Tel zelf 1 2 3 4 af: De groepen spelen elk hun ritme.  
Gaat het goed: probeer ook eens de 2e resp. 3e reeks. 

Kern 6 
Doel: Klankspel met grafische notatie. 
Werkwijze:  

Praat even kort over wat er aan de hand is: (Deze man heeft teveel (friet) gegeten en heeft erge 
buikpijn.) De speler nog NIET laten horen. 
Vraag of iemand de tekst boven de tekstballon zou kunnen spreken.  
Vraag tips en geeft tips: De woorden ‘au’ staan telkens hoger. De woorden ‘au’ worden steeds groter en 
op het laatste heel klein. Er is een glijbaan bij het 4e woord ‘au!’ De ruimte tussen de woorden is niet 
altijd hetzelfde. Hoe kun je dit allemaal laten horen met je stem. Laat een aantal kinderen het proberen 
en bespreek de resultaten.  
Dan laat je de speler horen. En laat de klas daarna het klankspel samen nog eens doen.  

Kern 7 
Doel: Herkennen van melodie in grafische notatie. 
Werkwijze:  

Leg uit: Elk bolletje is een toon, je hebt midden-, hoge lage tonen, elk met een eigen kleur.  
Vraag: Hoeveel tonen staan er in vak A? (4). En in vak B? (8) 
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Werkwijze 1: Elk kind heeft een blaadje en een pen. Ze noteren 1 t/m 4 op hun blaadje en schrijven daar 
telkens de juiste letter achter. 
Werkwijze 2: De kinderen luisteren, mogen niks zeggen maar steken hun hand op als jij vraagt: Wie 
kiest voor A? Wie voor B? Enz. 
Klaar? Klik op ‘Check’ en kijk samen na. Laat de spelers nog eens horen en wijs tegelijkertijd de 
bolletjes aan. 
Waar lijken die melodietjes op? (Juist: Op Sirenes van hulpdiensten.) 

Kern 8 
Doel: Spelen van melodische ritmes op Boomwhackers 
Werkwijze:  

Neem de 3 BW C, G en hoge c uit de set. 
Klik op de pijl rechtsonder. 
Laat de 1e speler horen: Een rustige, fictieve hartslag.  
Nog eens: De kinderen klappen het ritme mee. 
Zo ook met de 2 andere spelers. 
Verdeel de BW: De grote C krijgt het 1e ritme, de G de middelste en de kleine c de onderste. 
Laat de C beginnen en doorgaan, G komt erbij, c komt erbij. 
Gaat het goed? Tel dan zelf 1 2 3 4 af  en laat ze meteen samen beginnen. 
De 4e speler laat horen hoe het samen zou kunnen klinken.  
Als de groep dit goed beheerst, kunnen ze dit spelen tijdens het tussenspel van het lied. Zie Afsluiting 2. 

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. 
Je kunt de instrumenten inzetten tijdens het tussenspel: Let op: Het ritme begint op het (paarse) woord 
ZIJN!  

Afsluiting 2 
Doel: Het lied zelfstandig uitvoeren (m.b.v. de playbackversie); 
Werkwijze: 

Zie Afsluiting 1 
Weten ze alle woorden? Laat ze die noemen op opschrijven. 
Ze kunnen het BW-spel van Kern 8 nu gebruiken bij het tussenspel. Let op: Het ritme begint op het 
(paarse) woord ZIJN!  
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Dokter, ik heb zo’n pijn

Als ik hier druk, wat kan dat zijn?


Ik had het gisteren nog niet

Ik kreeg het na een portie friet


Ik at een frikandel of twee

En moest toen naar de wc


Dokter, ik heb zo’n pijn

Als ik U druk, wat kan dat zijn?


Dokter, ik heb zo’n pijn

Als ik hier druk, wat kan dat zijn?


Ik at een bak vanille-ijs

Misschien was dat niet zo wijs


Kreeg het toen wel erg benauwd

Ook mijn buik werd vreselijk koud


Dokter, ik heb zo’n pijn

Als ik hier druk, wat kan dat zijn?


Dokter, ik heb zo’n pijn

Als ik hier druk, wat kan dat zijn?


Mijn oma gaf me meters drop

Ik kreeg snoepjes van oom Rob


En dronk cola bij oom Harm

Ik heb bubbels in mijn darm


Dokter, ik heb zo’n pijn

Als ik hier druk, wat kan dat zijn?
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