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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. Wat gebruiken ze om ritmes te spelen? 
2. Is er de hele tijd dezelfde beat? (Nee, 1.10 verandert de beat, een sneller tempo) 
Stilte-afspraak maken.  
Zet de film aan. Bespreek na de film de antwoorden. 

Er is nog een extra film: Klik op ‘Inleiding 1’. Stel dezelfde vragen als hierboven. 

Inleiding 2 
Doel: Nauwkeurig kijken en luisteren 
Werkwijze:  

Geef twee vragen vooraf:  
1. Wat gebruiken ze om ritmes te spelen? 
2. Is er de hele tijd dezelfde beat? (Nee, 1.18 verandert de beat, een sneller tempo)  
Stilte-afspraak maken.  
Zet de film aan.  
Bespreek na de film de antwoorden.  

Er is nog een extra film: Klik op ‘Inleiding 2’. Stel dezelfde vragen als hierboven. 

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 lezen zacht of playbacken mee.  
Zet de speler aan: de kinderen neuriën mee.  
Bespreek: het eerste stuk wordt gerapt, het twee deel gezongen. 
Zet de speler aan: De kinderen rappen en zingen mee. 
Geef extra aanwijzingen voor de articulatie, vooral tijdens het snelle couplet. 
Hebben ze het rijmgrapje in het refrein al door? De 2e regel had ook anders kunnen eindigen…. 

Groep: 5/6 
Thema: Eten en snoepen 
Inhoud: Een lied over eten, lezen en spelen van ritmes, kennismaken met 
slagwerk van het symfonie-orkest, ontwerpen van ritmes en spelen op 
keukengerei. 
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Kern 2 
Doel: Leren van nieuw couplet. 
Werkwijze:  

Zie kern 1.  
Wijs op de donuts onderaan. (Geel: Intro; Groen: couplet; Rood: refrein; Roze: Tussenspel; Bruin: 
Komt later aan bod.) 
Leg uit en doe voor: klap op de rode lettergrepen en stap op de blauwe. 

Kern 3 
Doel: Leren van nieuw couplet. 
Werkwijze: 

Zie kern 1 en 2 

Kern 4 
Doel: Leren van de bridge. 
Werkwijze:  

Zie kern 1, 2 en 3 
Leg uit: De bridge heeft een andere melodie en andere begeleiding. Vaak wordt iets belangrijks 
uitgelegd in dit gedeelte. Aan de klas: Is de tekst in deze bridge belangrijk?  

Kern 5 
Doel: lezen en spelen van ritmes 
Werkwijze:  

Vraag: Kijk naar de afbeelding? Welk instrument speelt rood? (Beatring/belletjes) Welke kleur speelt de 
cowbell? (groen) enz. 
Laat ze de 1e speler horen: Ze luisteren naar de beat (uit het lied).  
Laat ze de 4 tellen (de maat dus) uit de beat meeklappen. Soms raken kinderen in de war omdat de 
bassdrum niet in de maat speelt.  
Laat de 2e speler horen. Na 1 rondje mogen ze alle kleuren meeklappen.  
Verdeel je klas nu in 4 groepen: Elke groep krijgt een kleur. 
Laat speler 2 nog eens horen: De kinderen klappen hun eigen kleur mee. 
Zet speler 1, de beat, nog eens op: De kinderen klappen nu ook hun kleur.  
Gaat dat goed? Verdeel dan de instrumenten over de groepen.  
Tel zelf in het goede tempo 1 2 3 4 af: De kinderen spelen hun ritmes.  
Zo ook met de 2 andere ritme-regels.  

Kern 6 
Doel: Kennismaken met slagwerk 1 
Werkwijze:  

De kinderen nemen een kladblaadje en pen en schrijven de nummers 1 t/m 6 op. 
Leg uit: Bij speler 1 hoort een letter die bij een instrument staat én een naam. Als je de speler gehoord 
hebt, schrijf je achter nummer 1 de juiste letter en de naam van het instrument.  
Zet de spelers een voor een aan, de kinderen noteren. Natuurlijk kennen de kinderen niet al die namen 
en herkennen ze misschien niet meteen alle drums. Maar door goed te luisteren, kijken en elimineren 
komen ze een heel eind. 
Klaar? Klik op ‘Check’ en kijk samen na. Laat eventueel alle spelers nog een keer horen. 
Laat kinderen de instrumenten beschrijven: Waar zijn ze van gemaakt?  
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Kern 7 
Doel: Kennismaken met slagwerk 2 
Werkwijze:  

Zie kern 6 
Uitspraak: Chimes (Kaaims); Fingercymbals (Fingersimbals); Guiro ( Gwieroo); Maracas (Marácas) 

Kern 8 
Doel: Ontwerpen en spelen van ritmes. Onderzoeken hoe je met keukenspul muziek kunt maken. 
Werkwijze:  

Hiervoor heb je het werkblad nodig. (Zie onderaan deze handleiding.) 
En je hebt keukenspullen nodig: Pannen en deksels, afwasbak, houten en metalen lepels, enz.) 
Verdeel je klas in groepjes van 4 à 5 kinderen. 
In groepjes bedenken ze in korte een ritmespel voor meerdere instrumenten tegelijk. Ze kleuren de 
bolletjes in. 
Klaar? Laat ze per groepje hun spel uitvoeren. 
De leukste kun je evt noteren op het (white)board en alle groepen tegelijk laten spelen. 

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. 

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

Zie Afsluiting 1. 
Nu spelen de kinderen tijdens het tussenspel het ritme wat ze geleerd hebben in Kern 5.  
Variatie: Ze kunnen ook die uit Kern 8 spelen.  
Variatie: Laat ze de maat spelen tijdens het hele lied op keukenmateriaal.  
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Slagroomtaartjes, karbonaadjes 
Friet met mayonaise 

Frikandellen, pap met vellen 
Wortelstamp, tomatensoep 

Alles moet naar binnen, naar je maag door je mond 
En alles moet eruit door je darmen naar je bips 

Wat zie je pips, wil je nog wat chips 
Of kun je nou geen eten meer zien? 

Appelbollen, haringrollen 
Pizza met garnalen 

Nasigoreng, balkenbrij 
Boerenkool en bonensoep 

Worstenbroodjes, rode krootjes  
Appeltaart met slagroom 

Haringmootjes, puddingbroodjes 
Pannenkoeken, groentesoep 

Elke dag een zak patat en frikandel, ik ben het zat 
Ja, elke dag een bakje friet, ik wil die rommel niet
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