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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. (Fragment uit Monsters en Co) 
Werkwijze:  

Geef twee vragen vooraf:  
1. Welke geluiden hoor je allemaal? 
2. Wat is de kleur van de slak?  
Stilte-afspraak maken.  
Zet de film aan. Bespreek na de film de antwoorden. 
De onderliggende melodie is de playbackversie van het nieuwe lied 

Inleiding 2: Voor de 2e les (Fragment uit Monsters en Co) 
Doel: Nauwkeurig kijken en luisteren 
Werkwijze:  

Geef twee vragen vooraf:  
1. Welke grap heeft het grote monster uitgehaald? (Spiegeltjes geplakt op het lijf van de Eenoog) 
2. Wat ligt er in het bed van Eenoog?  (Een leeg blikje, pizzapunt, een boek en een pop) 
3. Welk monster vind je het meeste eng? Waarom? 
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. Groep ½: Jij leest de tekst voor. 
Groep ½: Lees de tekst ritmisch zin voor zin en laat de kinderen het nazeggen.  
Groep ½: Hoeveel ogen heeft dit monster? Welke kleur hebben ze? 
Zet de speler aan: alle kinderen lezen zacht of playbacken mee.  
Zet de speler aan: de kinderen neuriën mee.  
Zet de speler aan: De kinderen zingen mee. 
Bedenk een gebaar bij elke zin.  

Kern 2 
Doel: Leren van nieuw couplet. 
Werkwijze:  

Groep: 1/2/3/4 
Thema: Eng, Griezelen. (Thema Boekenweek 2017) 
Inhoud: Een nieuw lied over monsters, luisterspel, instrumenten spelen, 
ritmes lezen en spelen, geluiden improviseren.
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Zie kern 1.  
Groep ¾: Wijs op de vormoogjes onderaan: Paars: Voor-, tussen en naspel, Roze: refrein, Groen: 
Couplet. 
Leg uit en doe voor: Klap op de rode lettergrepen.  
Groep ¾: Als dat goed gaat: Stap op de blauwe lettergrepen.  

Kern 3 
Doel: Leren van nieuw couplet. 
Werkwijze: 

Zie kern 1 en 2 

Kern 4 
Doel: Spelen van instrumenten door kleur aanduiden 1. 
Werkwijze:  

Bespreek kort de instrumenten in de verschillende vakken: 
Blauw: Belletjes en Maracas (of sambalballen) 
Geel: Trom 
Groen: Claves (of ritmestokjes) en Woodblock. 
Verdeel je klas in 3 groepen en geef elke groep een kleur. 
Kies kinderen uit elke groep die de juiste instrumenten mogen komen pakken. 
Wijs een kleur aan: Die kinderen spelen hun instrument. Hand weg, geluid weg! 
En zo ook met de andere kleuren. Of met 2 of 3 kleuren tegelijk. 
Laat dit spel ook een keer door en kind leiden. 
Dit komt terug in Afsluiting 2. 

Kern 5 
Doel: Spelen van instrumenten door kleur aanduiden 2. 
Werkwijze:  

Vraag: Wie elke groep (uit kern 4) nog welke kleur je hebt en welke instrumenten daar bij horen? 
Wijs de eerste drie bollen aan: Aanwijzen = spelen, hand weg = stil! 
Vraag: Wat zou wit dan zijn? (Bijv. allemaal tegelijk spelen. Of: Klappen in je handen, Of….) Zorg dat 
de kinderen zonder instrumenten dadelijk ook iets te doen hebben door het antwoord een beetje te 
sturen. 
Voer de eerste rij nog een keer uit, nu met de 4e bol erbij.  
Zo ook met de 2e rij. Verzin weer samen wat zwart zou kunnen zijn. (Bij voorkeur: helemaal stil!) 

Kern 6 
Doel: Geluiden verzinnen 
Werkwijze:  

Vraag: Wat zou het 1e monster voor een geluid maken? Een kind doet voor, de rest doet na.  
Wijs het 1e monster aan: Geluid! hand weg = geluid weg! 
Zo ook met de 2 andere monsters. 
Groep ¾: Je ziet dat de spreekballonnen verschillend zijn. Zijn er kinderen die snappen wat voor een 
soort geluid in elke spreekballon het beste past. (Ballon 1 = Wat zachter, ronder geluid; Ballon 2: Een 
griezelig geluid; Ballon 3: Heel hard en gemeen geluid.) 

Kern 7 
Doel: Stappen tellen: Goed luisteren! 
Werkwijze:  

http://www.musicoach.nl


ENG Ⓒ www.musicoach.nl 

Opdracht: Luister goed: Hoeveel stappen zet dit 1e monster? Zet de speler aan. De kinderen steken het 
aantal vingers op wat hoort bij wat ze geteld hebben. Geef nog niet meteen het antwoord. Herhaal de 
speler nog eens om ze het antwoord te laten checken bij zichzelf. 
Groep ¾: Kunnen het getal ook opschrijven op een kladblaadje.  
Zo ook met de 2 andere spelers. Let op: Elk van de 3 spelers heeft een ander geluid.  
Klaar? Klik op ‘Check’ en kijk samen na. Groep ½: Laat de spelers nog een keer horen en tel half 
hardop mee.  

Kern 8 voor de groep ¾ 
Doel: Lezen en spelen van ritmes.  
Werkwijze:  

Opdracht: Zet de eerste speler aan en vraag daarna: Wat heb je gehoord? (Een trom en tikken)  
Vraag: Hoe vaak speelt de trom? Zet de speler aan, de kinderen tellen zacht. (8x) 
Vraag: Hoeveel gele bolletjes zie je? (4) Dus de serie wordt 2x gespeeld. 
Zet de speler nog eens aan: De kinderen klappen de gele bolletjes mee. 
Moet je de grijze bolletjes ook spelen? (Nee, dat zijn rusten, stiltes.) 
Nu naar ritme 2: Die begint met 2 grijze bolletjes! Dus 2 tellen stil zijn en dan pas klappen. 
Zet de speler aan, de kinderen klappen mee. herhaal het een paar keer totdat het goed gaat. 
Nu naar speler 3 en 4.  
Verdeel je klas in 4 groepen: Elke groep krijgt een kleur en de bijbehorende instrumenten.  
Oefen eerst kleur voor kleur. Jij telt zelf af 1234 in het goede tempo! (Geen speler meer…) 
Dan Stapelen: geel begint en gaat door, blauw komt erbij (let op: eerst 2 tellen rust!), groen komt erbij 
en tenslotte oranje.  
Stapel ook eens in een andere volgorde. 
Het Blok: Jij telt 1234 af en iedereen begint tegelijkertijd met spelen.  
Dit kun je straks toepassen in Afsluiting 1 tijdens het tussen- en naspel.  

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.  
Daarna zingen ze het lied nog eens, maar dan met de rechter (meezing)versie. 
Groep ¾: Speel tijdens het tussen- en naspel de ritmes uit kern 8.  

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

Zie Afsluiting 1: 
Tijdens het refrein speelt elk instrument op het juiste moment: Trom op gele lettergrepen, claves en 
woodblock op groene en maracas en belletjes rammelen op de woorden ‘eng’.  
Speel het instrumentenspel uit kern 4 tijdens het tussen- en naspel.  
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Ik ben eng
Ik ben een monster

Ik ben eng
Een griezelig monster 

Grote gele ogen 
kijken jou 

nu aan!


Ik ben eng
Ik ben een monster

Ik ben eng
Een griezelig monster 

Grote sterke klauwen 
pakken jou 


nu vast!


Ik ben eng
Ik ben een monster

Ik ben eng
Een griezelig monster 

Grote scherpe tanden 
bijten jou 

in je ……!
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