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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 geluiden hoor je allemaal? 
2. Welke dieren heb je gezien? 
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 allemaal? 
2. Wat gebeurt er in dit filmpje 
3. Groep 4: Welke instrumenten hoor je spelen? (Vooral veel blazers, strijkers, slagwerk.) 
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. 
Groep ½: Lees de tekst een keer rustig voor. Stel dan de vraag: Van wie is dit ei? (Van mij!) 
Groep ¾: Laat een kind de tekst voorlezen.  
Groep ¾ :Laat de speler 1x horen; alle kinderen lezen zacht mee.  
Laat de speler 1x horen; de kinderen neuriën mee.  
Laat de  speler 1x horen: De kinderen zingen mee.  
Laat raden wat de kleur is van het volgende ei. 

Kern 2 
Doel: Leren van couplet 2 
Werkwijze:  

Zie kern 1 
Groep ½: laat ze klappen op elke rode lettergreep. 

Groep: 1/2/3/4 
Thema: Voorjaar, Pasen, vogels 
Inhoud: Een lied over verschillende eieren, lezen en spelen van ritmes op 
2 manieren, luisteren naar vogelgeluiden, tekstimprovisatie
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Groep ¾: Laat ze klappen op elke rode lettergreep en stappen op elke blauwe. 

Kern 3 
Doel: Leren van couplet 3 
Werkwijze: 

Zie kern 1 en 2 
Groep ¾: Wijs op de eierdopjes onderaan het scherm: Groen=Voor-, tussen- en eindspel, blauwe 
rand=couplet, rode rand=refrein. 

Kern 4 
Doel: Leren van couplet 4 
Werkwijze:  

Zie kern 1, 2 en 3. 
Let op: De tekstopbouw is iets anders dan in couplet 1, 2 en 3. (Dit komt door de naam ‘oranje’ met 3 
lettergrepen.) 

Kern 5 
Doel: Luisteren en klappen van ritmes, spelen op instrumenten. 
Werkwijze:  

Groep ½ : Opdracht: Je hoort dadelijk na 4 tikken een instrument spelen. Kun jij aanwijzen welk 
instrument je gehoord hebt? Weet je misschien ook hoe dat instrument heet? (Belletjes (of beatring), 
triangel, handtrom, koebel (of cowbell) 
Groep ¾: Opdracht: Je hoort dadelijk na 4 tikken een instrument spelen. Kun jij aanwijzen welk 
instrument je gehoord hebt? En weet je ook welke gekleurde bolletjes ze gespeeld hebben?  
Zo met alle 4 spelers. Als je klaar bent, kun je op ‘Check’ klikken om na te kijken.  
Je zet de 1e speler nog eens aan: De kinderen luisteren een rondje.  
Daarna tel jij 1234 af: De kinderen klappen het 1e ritme. 
Zo ook met de andere 3 ritmes. 
Verdeel de instrumenten en oefen nog eens alle 4 ritmes. 
Groep ¾: De ketting: Ritme 1 begrint, als die klaar is, start ritme 2, enz. Als ritme 4 klaar is, start ritme 1 
weer. 
Groep ¾: Stapelen: Ritme 1 begint en gaat terwijl ritme 2 invalt enz. Op jouw teken stoppen ze allen 
tegelijk of na elkaar.  

Kern 6 
Doel: Luisteren en klappen van ritmes. 
Werkwijze:  

Bespreek de kleuren van de eerste 4 eieren.  
Laat daarna pas de speler horen.  De kinderen echoën meteen de kleurennamen na.  
Zo ook met de andere 3 spelers.  
Dan spreken ze en klappen tegelijkertijd de namen nog eens opnieuw. je kunt zelf 1234 aftellen. 
Daarna spreken ze alleen nog in hun hoofd of heel zacht en klappen ze de ritmes.  

Kern 7 
Doel: Tekstimprovisatie 
Werkwijze:  

Vraag: Hoe zouden we het 1e ei kunnen noemen? (Stippelei, roze ei, ….) 
Nu probeer je samen met de kinderen het in te passen in de bestaande tekst: Kijk eens naar dit _____ei. 
Dan vraag je: Van wie zou dat nou kunnen zijn? De kinderen verzinnen erop los. 
Je probeer weer de vondsten in te passen in de tekst: Is het van een __________? 
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Kern 8 
Doel: Luisteren naar vogelgeluiden. 
Werkwijze:  

Groep ½: Zet speler 1 aan. Vraag daarna: Welke vogel zou dat geluid maken? Wijs eens aan. Benoem 
de naam van de vogel. Zo ook met de andere spelers. De meeste zijn makkelijk, de andere wat 
moeilijker.  
Groep ¾: Dezelfde opdracht, maar ze moeten er ook nog een ei bij zoeken. Ze noteren op een 
kladblaadje welk ei als 1e komt enz. en daarachter de naam van de vogel, als ze die weten. 
Klaar? Klik op ‘Check’ en kijk samen na. Laat eventueel de spelers nog eens horen.  

Afsluiting 1 
Doel: Het lied zelfstandig uitvoeren, maat spelen op de instrumenten  
Werkwijze: 

Zing het hele lid helemaal achter elkaar. vergeet niet de tekst te scrollen. 
Kies 4 kinderen die de instrumenten gaan spelen. Zij spelen de maat (rood + blauw). 
Variatie: Laat de trom en de koebel rood spelen, de triangel en de belletjes blauw.  
Laat ze ook eens zingen met de meezingversie.  

Afsluiting 2 
Doel: Het lied zelfstandig uitvoeren, nu met de zelfverzonnen tekst.  
Werkwijze: 

Zie Afsluiting 1. je hebt nu (uiteraard) alleen de meezingversie.  
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Kijk eens naar dit groene ei 
Van wie zou dat nou zijn? 
Is het van een krokodil? 
Welnee, het is van mij! 

Dit groene ei, dit groene ei 
Dit eitje is van mij 

Dit groene ei, dit groene ei 
Dit eitje is van mij 

Kijk eens naar dit gouden ei 
Van wie zou dat nou zijn? 
Is het van de koningin? 
Welnee, het is van mij! 

Dit gouden ei, dit gouden ei, 
Dit eitje is van mij 

Dit gouden ei, dit gouden ei, 
Dit eitje is van mij 

Kijk eens naar dit blauwe ei 
Van wie zou dat nou zijn? 

Is het van de Grote Smurf? 
Welnee, het is van mij! 

Dit blauwe ei, dit blauwe ei, 
Dit eitje is van mij 

Dit blauwe ei, dit blauwe ei, 
Dit eitje is van mij 

Kijk naar dit oranje ei 
Van wie zou dat nou zijn? 
Is het van een Voetbalfan? 

Welnee, het is van mij! 

Dit oranje ei, dit oranje ei, 
Dit eitje is van mij 

Dit oranje ei, dit oranje ei 
Dit eitje is van mij 
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