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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? Wat is de titel van deze les? 
2e les: Wat hebben we vorige keer geleerd? 

Inleiding 1 
Doel: Kritisch luisteren: Muziek, instrumenten  en geluiden analyseren. 
Werkwijze:  

Geef twee vragen vooraf:  
1. Welke geluiden hoor je allemaal in dit filmpje? 
2. Op wat voor een instrumenten hoor je spelen? (viool, trom, draailier, fluit) 
Stilte-afspraak maken.  
Zet de film aan. Bespreek na de film de antwoorden. 
Vraag achteraf: 
Er wordt geen Nederlands gesproken. Weet je welke taal dit is? (Russisch)  
Weet je toch wat er gebeurt in dit verhaal? 

Inleiding 2: Vervolg van Inleiding 1 
Doel: Kritisch luisteren: Muziek, instrumenten  en geluiden analyseren. 
Werkwijze:  

Geef twee vragen vooraf:  
1. Welke geluiden hoor je allemaal in dit filmpje? 
2. Op wat voor een instrumenten hoor je spelen? 
Stilte-afspraak maken.  
Zet de film aan.  
Bespreek na de film de antwoorden.  

Er is nog een 3e deel van dit filmpje: Klik op ‘Inleiding 2’. 

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

Laat de speler 1x horen. 
Laat een kind de tekst voorlezen.  
Laat de speler 1x horen; alle kinderen lezen zacht mee.  
Stel de vraag: Wat betekent zo’n kruisje? (Een klap in de handen.)  
Laat de speler 1x horen; de kinderen neuriën mee.  
Laat de  speler 1x horen: De kinderen zingen mee. 

Groep: 4/5/6 
Thema: Sprookjes 
Inhoud: Een up-tempo lied met 3 coupletten. Ritmes op woorden en 
ritmes op grafische notatie, filmgeluiden maken. Analyseren van beeld 
met geluid speelt een belangrijke rol. 
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Kern 2 
Doel: Leren van de tekst en de melodie van couplet 1. Oefenen van refrein. Vorm van het lied analyseren. 
Werkwijze:  

Zie kern 1 
Extra: De kinderen zingen mee en tikken de maat op hun knieën. 
Vraag: Hoe heet zo’n deel van het lied? (Couplet) 
Vraag: Hoe heet dan het deel van kern 1? (Refrein) 
Wijs op de handen onderaan het scherm: Huidskleur: Voor- en tussenspel; Groen: Refrein; Blauw: 
Couplet; Paars: Komt later = de Bridge/Brug.) 

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

Zie kern 1 en 2. 

Kern 4 
Doel: Leren van de tekst en de melodie van couplet 3. 
Werkwijze:  

Zie kern 1 en 2 

Kern 5 
Doel: Leren van de tekst en de melodie van de bridge. 
Werkwijze:  

Zie kern 1 en 2 
Vraag: Hoe eindigt dit lied? (2x refrein, 2e refrein wordt zachter. (fade-out) 
Vraag: Kun je dat ook zien? (Ja, de laatste blauwe steen is vaag.) 

Kern 6 
Doel: Spelen van instrumenten op woorden uit het refrein. 
Werkwijze:  

Opdracht: Kijk goed naar dit scherm: Wat zie je? (De tekst, kleuren, handen, trom, beatring en bekken.) 
Vraag: Wanneer klap je in de handen? (Als je het rode kruisje ziet.) 
Vraag: Wanneer speel je op trom? (Op het woord ‘Klein’ (blauw)) 
Zo ook met de 2 andere instrumenten. Let op: Bij ‘Duimpje’: Twee maal slaan! 
Verdeel de klas in 4 groepen: Elke groep krijgt een kleur/instrument.  
Oefen eerst langzaam, zonder speler. Jij spreekt de tekst langzaam en wijst meteen de groepen aan.  
Dan met de speler erbij 

Kern 7 
Doel: Reproduceren van 3 ritmes; leren spelen met instrumenten. 
Werkwijze:  

Vraag: Welke instrumenten doen dadelijk mee? (Claves, triangel en cowbell) 
Laat speler 1 horen: De kinderen luisteren en kijken. 
Laat de speler nog eens horen: De kinderen klappen mee. 
Zo ook met de andere spelers. Let op: Ritme 2 begint met een rust!  
Verdeel je klas in 3 groepen; elke groep wijs je een eigen ritme toe.  
Oefen eerst een rondje waarbij elke groep stapt/tikt/klapt. Tel zelf 1 2 3 4 af, zonder speler dus. 
Verdeel de instrumenten over de 3 groepen. 
De Stapel: Blauw begint na jouw aftel. Loopt dat goed, zetten oranje en paars in. Laat speler 4 horen. 
Vraag: Wat hoor je? (Drie ritmes door elkaar.) 
Het Blok: Tel 1 2 3 4 af en alle drie starten hun ritme. Op jouw teken stoppen de ritmes weer.  

http://www.musicoach.nl


Klein Duimpje Ⓒ www.musicoach.nl 

Kern 8  
Doel: Kritisch luisteren: Muziek, instrumenten en geluiden analyseren. Zelf geluiden reproduceren.  
Werkwijze: 

Geef twee vragen vooraf:  
1. Welke geluiden hoor je allemaal in dit filmpje? 
2. Op wat voor een instrumenten hoor je spelen? (Violen, gitaar,blaasinstrumenten, piano, drums) 
Stilte-afspraak maken.  
Zet de film aan.  
Bespreek na de film de antwoorden.  
Vraag achteraf: 
1. Er wordt geen Nederlands gesproken, maar weet je toch wat er gebeurt in dit verhaal? 
2. Kun je verstaan wat moeder zegt? (Je moet voorzichtig zijn; ga nu je muziekles oefenen.) 
3. Is het een gewone piano? (Nee, een pianola die automatisch kan spelen.) 
Zet de film nog eens aan: Maar nu met het geluid uit. 
De klas maakt zoveel geluiden bij de acties die ze zien. 

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

Verdeel de klas in 3 groepen: Elke groep neemt dadelijk een couplet voor zijn rekening. 
Iedereen zingt de  refreinen en de bridge mee.  
De klap in het refrein kunnen ze allemaal meedoen. 
Zet speler 1 aan en wijs op tijd aan wie wanneer moet beginnen. 
Oefen dit een paar keer nadat je de rollen hebben verwisseld: iedere groep krijgt een ander couplet. 
Oefen dit ook met speler 2. (Meezing-versie) 

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

Detekst is niet compleet. Kunnen de kinderen de ontbrekende woorden noemen of opschrijven? 
Kies 4 kinderen uit die de instrumenten uit kern 6 gaan spelen. Zij zitten bij elkaar/voor de klas.  
Zet speler 1 aan. Het lied wordt uitgevoerd door het orkestje en het koor. 
Zet speler 2 aan. Het lied wordt nog eens uitgevoerd door het orkestje en het koor. 
Groep 6: Breid het orkest uit met de 3 instrumenten uit kern 7. Zij spelen hun ritmes tijdens het 
tussenspel. 
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Ja, ik ben (x) Klein Duimpje, (x) Klein Duimpje
(x) Klein Duimpje, wie kent mij niet? Ja ik ben
(x) Klein Duimpje, (x) Klein Duimpje
(x) Klein Duimpje, hoi!

Ze noemen me Klein Duimpje
Zo heet ik eigenlijk niet
Ik ben wat klein gebleven
Zoals je nu wel ziet

Ze noemen me Klein Duimpje
Maar eigenlijk heet ik Piet
Ik ben niet groot geworden
Zo erg is dat niet

De muizen zijn mijn maatjes
Soms slaap ik in hun nest
Ik kruip door kleine gaatjes
Ja, klein zijn vind ik best!

Ik hou niet zo van praatjes
Ik heb geen grote mond
Ik hou van chocolaatjes 
Al is dat niet gezond

Mijn pa heeft niet veel centen
Mij ma heeft bijna niets
Maar ik heb mijn talenten
En bovendien een fiets

Mijn broers met lange neuzen 
Zijn bang voor ieder beest
Ik ben niet bang voor reuzen
En durf van hen het meest

Wie vindt de weg naar huis toe?
Wie heeft de meeste moed?
Wie klaagt er nooit: Ik ben zo moe?
Wie weet wel wat-ie doet?
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