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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? 
Vraag: Wat zou een Eiber kunnen zijn? (Zo wordt, vooral in bepaalde delen van ons land, de ooievaar 
genoemd.) Wat eten ooievaars? (Kleine dieren, vooral kikkers) Wonen ze altijd in Nederland, zomer en 
winter? (Nee, in het najaar trekken ze naar Afrika, in de lente komen ze terug.) Waar wonen ze als ze in 
ons land zijn? (Meestal maken ze nesten op palen-met-platform die de mensen voor hen neerzetten.) 
2e les: Wat hebben we de vorige keer geleerd? 

Inleiding 1 (Let op: Als je op de pijl naast Inleiding 1 klikt, kun je deel 2 van de film zien) 
Doel: Nauwkeurig kijken en luisteren 
Werkwijze:  

Geef drie vragen vooraf: (Voor beide delen) 
1. Wat gebeurt er in dit filmpje? 
2. Luister naar de muziek: Welke instrumenten hoor je? (Zo’n beetje alle van het symfonie-orkest, 
vooral violen…) 
3. Welke andere geluiden hoor je? 
Stilte-afspraak maken.  
Zet de film aan. Bespreek na de film de antwoorden. Leg uit dat vroeger aan de kinderen werd verteld 
dat kinderen door de ooievaar gebracht werden.  

Inleiding 2:  Deel 3 van de film (Let op: Als je op de pijl naast Inleiding 2 klikt, kun je een filmpje 
bekijken over ooievaars in Afrika.) 
Doel: Nauwkeurig kijken en luisteren 
Werkwijze:  

Voor deel 3: Zie Inleiding 1 
Voor extra filmpje: Zing het liedje mee zover als je kunt.  

Kern 1 
Doel: Leren van de tekst en de melodie. 
Werkwijze: 

Laat de speler 1x horen. 
Laat een kind de tekst voorlezen. Bespreek de inhoud van de tekst, m.n. wat bedoelen ze met die 
wolken? 
Laat de speler 1x horen; alle kinderen spreken zacht mee.  
Laat de speler 1x horen; de kinderen neuriën mee.  
Laat de  speler 1x horen: De kinderen zingen mee. 
Bedenk bewegingen bij de tekst. Oefen de tekst met de beweging, zonder de muziek. 
En dan een keer met de muziek erbij. 

Groep: 4/5/6 
Thema: Voorjaar, natuur 
Inhoud: Een lied op een tekst van Sjoerd Kuyper over kikkers en 
ooievaars uit het boekje Eiber, ritmes lezen en spelen, korte kennismaking 
met de officiële muzieknotatie, kennismaken met de banjo.
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Kern 2 
Doel: Leren van de tekst van couplet 2 
Werkwijze:  

Zie kern 1. 
Zijn er rijmwoorden?  
Vraag: Hoezo ‘klepperen’? (Leg uit dat ooievaars met hun snavels een klepperend geluid kunnen 
maken. Zie later in kern 6) 

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

Zie kern 1 
Wat zijn de rijmwoorden? 
Vraag: Hoezo ‘schaduw’? (Dat is de ooievaar die overvliegt.) 
Wijs op de vormblokjes onderaan het scherm: Groen= voor-, tussen en naspel; rood=couplet 

Kern 4 
Doel: Leren van de tekst van couplet 4 
Werkwijze:  

Zie kern 1 
Wat zijn de rijmwoorden? 
Vraag: Waarom kan de kikker rustig slapen als de schoorsteen gaat roken? (Dan is de ooievaar weg naar 
Afrika; kikkers houden een winterslaap.) 

Kern 5 
Doel: Kennismaken met het officiële notenschrift. Opmerking: Het doel is niet dat ze elke noot afzonderlijk 
kennen of het hele systeem leren. Door te kijken naar de woorden en het notenbeeld zouden ze kunnen 
afleiden welk woord bij ieder notenbeeld past, simpel door de lettergrepen en de manier van uitspreken. 
Werkwijze:  

Laat alle vier woorden voorlezen.  
Vraag: Wat hebben die vier woorden met elkaar te maken? (Watervogels, ze komen terug in kern 6, met 
foto’s erbij) 
Vraag: Wat zijn die vier plaatjes in de blauwe vakken? Er zijn altijd kinderen die dat weten en enkelen 
zullen misschien zelfs de noten kunnen spelen. Als dat zo is: Vraag dan of dat kind de vier plaatjes wil 
klappen. 
Laat ze een blaadje en pen pakken: Laat ze 1 t/m 4 onder elkaar schrijven. 
Opdracht: Zet achter elk cijfer de juiste letter. Klaar? Kijk samen na door op ‘check’ te klikken. 
Klik op de eerste speler. Laat ze een keer luisteren. Vier tellen vooraf…. 
Leg uit: Ze mogen meteen het woord naspreken als ze het horen.  
Vraag: Hoe vaak heb je het woord gehoord? (4x) Zo ook met de andere spelers. 
Dan oefen je ze all vier nog eens, maar dan spreken en klappen ze tegelijkertijd.  
Dan nog eens, nu mogen ze alleen nog maar klappen, zonder spreken.  
Vraag ten slotte: Wie kan alle vier plaatjes nog eens klappen? 

Kern 6 
Doel: Geluiden herkennen. Nevendoel: kennismaken met 4 watervogels 
Werkwijze:  

Laat ze een blaadje en een pen pakken. Ze schrijven 1 t/m 4 onder elkaar. 
Laat ze eerst achter elk cijfer een vogelnaam schrijven. 
Dan start je speler 1: Bij welke vogel hoort dat? Zet de letter a achter die vogel. Zo ook met de andere 
spelers. Klaar? Kijk samen na door op ‘check’ te klikken. 
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Laat elke speler kort even horen. Horen ze het klepperen van de ooievaar? 
Zijn het ‘mooie’ vogelgeluiden? (Dat is relatief natuurlijk, maar wij mensen houden meer van de 
zangvogelgeluiden; deze laatste lokken elkaar met hun geluid; deze watervogels vooral door hun 
uiterlijk.) 

Kern 7 
Doel: Spelen van ritmes uit kern 5 op instrumenten  
Werkwijze:  

Vraag: Wie kan de blokje 1 en 2 nog eens klappen? Bij twijfel laat je de speler nog eens horen. 
Idem met de andere blokjes. Maar het roze blokje hadden we nog niet gehad! Snappen ze dat dan toch? 
Waarschijnlijk wel. Laat voor de zekerheid de tweede rij nog eens oefenen. 
Alle rijen gehad? Laat dan speler 5 horen? Vraag: Wat heb je nu gehoord? (Alle blokjes achter elkaar.) 
Vraag: Kunnen wij dat ook? Start de speler. Wijs eventueel tijdens het klappen de blokjes aan. 
Verdeel de instrumenten. (Geen lang-klinkende instrumenten nemen…) 
Verdeel de klas in vier groepen. 
Plan 1: Elke groep krijgt 2 blokjes. Die spelen ze na elkaar, na aftel 1234 van jou. 
Plan 2: Ze spelen, na aftel van jou, tegelijkertijd. En nog eens, maar dan 4x achter elkaar. 
Plan 3: Alle groepen spelen alle blokjes achter elkaar. Dan nog eens, maar groep 1 begint, groep 2 start 
als groep 1 bij de 2e rij is, enz. (Je krijgt in feite een canon van ritmes) En nog eens, maar dan spreek je 
af dat de serie 4x achter elkaar wordt gespeeld. 
Plan 4: Iedereen kiest een blokje en speelt, na aftel van jou, net zo vaak totdat jij het stopteken geeft. 
Plan 5: Iemand speelt 2 blokjes achter elkaar, de rest raadt welke het waren. 

Kern 8 
Doel: Kennismaken met de banjo. 
Werkwijze:  

Geeft twee opdrachten vooraf: 
1. Wie is die kikker? (De beroemdste kikker ter wereld: Kermit uit de Muppetshow) 
2. Welk instrument bespelen deze twee? 
Laat het filmpje zien en bespreek de antwoorden. 
Klik op ‘check’ en je ziet het antwoord plus een afbeelding van de banjo. 
In het kort: Vijf snaren waarvan een korter, de stemknop zit op de hals, een houten, ronde kast. (Vaak 
ook van metaal) Een trommelvel aan de voorkant. de kam met snaren geven de trillingen door aan het 
trommelvel. Dat geeft een speciaal, scherper geluid. Je speelt de banjo met een plectrum of fingerpicks 
die je om de duim en andere vingers schuift. Meer info: https://nl.wikipedia.org/wiki/Banjo 
Laat nog een klein stukje film zien. Vertel: De man is Steve Martin, de bekendste banjo-speler uit 
Amerika.)  

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

Zet speler 1 aan. Ze zingen het hele lied achter elkaar. Vergeet niet de tekst te scrollen. 
Verdeel je klas in 4 groepen: Elke groep neemt een couplet. Zet speler 1 aan. 
Doe hetzelfde met speler 2, de playbackversie.  

Afsluiting 2 voor de 2e, 3e les 
Doel: Het lied zingen en de ritmes erbij spelen. 
Werkwijze: 

Kies een van de plannen uit kern 7 en spreek af dat ze mogen spelen tijdens de groene blokjes. 
Oefen erop dat ze op tijd beginnen en ook tijdig stoppen met spelen.  
Variatie: Groep 1 speelt bij blokje 1 enz. Samen spelen tijdens blokje 5.  
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Als	de	wolken	vleugels	krijgen	
en	een	snavel	bovendien	
en	ze	komen	uit	het	zuiden	
Kikker,	laat	je	dan	niet	zien!	
Als	de	wolken	rondjes	vliegen	
rondjes	in	de	blauwe	lucht	
en	ze	bouwen	hoge	nesten	
Kikker,	sla	dan	op	de	vlucht!	

	
Als	de	wolken	jonkies	krijgen	
in	hun	nesten	op	een	paal	

en	die	jonkies	krijgen	honger	
Kikker,	ga	dan	aan	de	haal!	

Als	de	wolken	vrolijk	klepperen	
en	ze	schijten	op	de	stoep	

Ai,	dan	zijn	die	wolken	Eibers	
En	die	eten	kikkersoep!	

Als	de	Eiber	in	het	land	komt	
in	de	mooie	maand	van	mei	

Kikker,	neem	dan	snel	de	benen	
En	de	armpjes	erbij!	

Pas	toch	op,	de	hele	zomer	
Wees	voorzich?g,	kikkervolk	

Als	een	schaduw	op	het	land	valt	
en	je	denkt,	‘t	is	maar	een	wolk	

Het	is	geen	wolk,	het	is	de	Eiber	
Met	een	snavel	als	een	tang	
En	die	Eiber	jaagt	op	kikkers	
Heel	de	zoete	zomer	lang	

Als	de	schoorsteen	weer	gaat	roken	
En	de	zomer	is	voorbij	

Ga	dan	rus?g	slapen,	kikker	
Slapen	tot	de	maand	van	mei.	

(T:	Sjoerd	Kuyper	M:	Willem	van	der	Heijden)

http://www.musicoach.nl

