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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? Hoe weet je dat? Wat is de titel van deze les (Groep 3 en 4)? 
2e les: Wat hebben we vorige keer geleerd? 

Inleiding 1 
Doel: Gedetailleerd kijken en luisteren 
Werkwijze:  

Geef twee vragen vooraf:  
1. Hoe wordt zo’n filmpje gemaakt? (Een soort stop-motion: Om de bepaalde tijd wordt een foto 
gemaakt; dan draaien ze die verzameling foto’s af als een film.  
2. Past deze muziek bij het filmpje? Ja? Nee? Leg uit waarom wel/niet! 
Stilte-afspraak maken.  
Zet de film aan. Bespreek na de film de antwoorden. 
Extra vraag: Welke instrumenten heb je gehoord? (Harp, violen, celli, fluiten,…) 

Inleiding 2: Voor de 2e les 
Doel: Gedetailleerd kijken. Herkennen van een geleerde melodie. 
Werkwijze:  

Geef twee vragen vooraf:  
1. Luister goed: Ken je de muziek die je tijdens het filmpje hoort? Je mag zacht meezingen als je het 
nog weet.  
2. Welke bloemen heb je voorbij zien komen?  
Stilte-afspraak maken.  
Zet de film aan.  
Bespreek na de film de antwoorden.  
Er is nog een extra clip voor een 3e les.  
Geef twee vragen vooraf: 
1. Weet je welke groep dit liedje zingt? (The Beatles) 
2. Welke instrumenten hoor je in deze clip? (Drums, bas, elektrische gitaren, violen,..) 

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

Laat een kind de tekst voorlezen.  
Laat de speler 1x horen. De eerste ronde luisteren de kinderen, de 2e ronde lezen ze zacht de tekst mee, 
de 3e ronde lezen ze de tekst hardop mee, de 4e ronde neuriën ze de melodie mee, de 5e ronde zingen 
ze het lied mee.  
Vraag naar de inhoud van de tekst. (Je kunt klikken op ‘daffodils’ en ‘firestone’.) 
Zet de speler nog eens aan: De kinderen zingen mee. 

Groep: ⅞ 
Thema: Canon zingen, Bloemen 
Inhoud: Het welbekende Engelstalig liedje, bedoeld als 4-stemmige 
canon. Daarnaast 4 eenvoudige ritmes om te spelen op instrumenten. 

http://www.musicoach.nl


Flowers Ⓒ www.musicoach.nl 

Kern 2 
Doel: Controleren of ze tekst en de melodie kennen; zingen in beurtzang 
Werkwijze:  

Vraag: Wie kan elke zin afmaken? Kinderen vullen de zinnen aan.  
Laat de speler 1x horen; De kinderen zingen mee.  
Variatie: Verdeel je klas in 4 groepen: Elke groep zingt een kleur tekst.  
Wijs op de vorm-figuren onderaan de pagina: Blauw = voorspel, Groen = Zangstuk 

Kern 3 
Doel: Inleiding op canon zingen. 
Werkwijze: 

Vraag: Kan iemand uitleggen waarom de tekst nu twee keer op het bord staat, maar op verschillende 
hoogte? Vaak zien kinderen dan meteen de bedoeling. En anders leg je heel kort uit dat de klas in twee 
groepen gaat zingen. De 2e groep start als de 1e groep halverwege is.  
Verdeel de klas in 2 groepen.  
Zet de speler aan: Wijs naar groep 1 als ze moeten starten. Wijs naar groep 2 als die moet starten.  
Variatie: De klas start, jij valt alleen in. Je vraagt welke kinderen jou willen komen helpen. Deze komen 
bij jou staan.  
Leg uit: Elke stukje tekst heeft een eigen kleur. Opdracht: Kijk nog even goed naar elk stukje tekst. 
De muziek houdt op met een fade-out. Geef dat aan met je duim en wijsvinger steeds dichter naar 
elkaar toe.  

Kern 4 
Doel: Vierstemmige canon zingen.  
Werkwijze:  

Vraag: Weet je nog de tekst bij elk kleur bloempje? (Als de tekst weggezakt is, ga even terug naar kern 
3.  Lees samen de tekst nog eens ritmisch door.) 
Kijk naar de bloemen op het bord. Vraag: Wat zou dat kunnen betekenen, die 4 rijen bloemen? Meestal 
komen er wel kinderen op dat ze nu in 4 partijen gaan zingen. Zo niet, leg je even uit: Elke groep start 
nadat de vorige groep de rode bloem heeft gezongen.  
Verdeel de klas in 4 groepen. Leg uit: We gaan eerst ritme-praten: Groep 1 begint, groep 2 valt in, enz. 
Zodra groep 1 klaar is begint die weer bij een rode bloem. Totdat dat jij een teken geeft dat ze mogen 
ophouden. Oefen dit een keer met de klas. 
Dan start de speler: Groep 1 begrint te zingen, de andere groepen vallen in.  
Let op: Ze mogen wel 1 oor dichthouden om zichzelf beter te kunnen horen. Voorkom dat ze gaan 
schreeuwen. 
De muziek houdt op met een fade-out. Geef dat aan met je duim en wijsvinger steeds dichte naar elkaar 
toe.  

Kern 5 
Doel: Vierstemmige canon zingen. Einde maken aan de canon.  
Werkwijze:  

Leg uit: Op een bepaald moment kun je het lied afmaken met een slotzin met een extra ‘waka doe’.  
Zet de speler aan; Laat de hele klas 4 rondjes meezingen. Ze luisteren de 5e ronde.  
Verdeel je klas in 4 groepen. 
Zet de speler aan. Wijs telkens aan wanneer een groep invalt. Maar je volgt groep 1: Zodra die de 5e 
keer het liedje starten begeleid je hen naar het slotzinnetje. Daarna hetzelfde met groep 2, 3 en 4. 
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Kern 6 
Doel: Leren klappen van 4 ritmes.  
Werkwijze:  

Laat speler 1 horen. De kinderen luisteren. 
Opdracht: Zing en klap nu de woorden mee. Zet de speler 1 aan.  
Opdracht: Nu mag je alleen het woord in het hoofd denken en klappen in je handen. Zet de speler 1 aan.  
Zo ook met speler 2 en 3. 
Vraag: Wie kan bij het 4e ritme spreek-klappen? (Dit stukje tekst kwam al voor in het lied.) 
Opdracht: Nu mag je alleen het woord in het hoofd denken en klappen in je handen. Zet de speler 4 aan. 
Verdeel je klas in 4 groepen: Elke groep krijgt een ritmewoord.  
Laat ze achter elkaar hun ritme-woord spreken.  
Groep 1 begint en blijft hun ritmewoord herhalen, groep 2 komt erbij, daarna ook groep 3 en 4. 
Hetzelfde, maar nu even de ritmes doordraaien.  
Hetzelfde, maar alleen nog maar klappen/op de tafel tikken/op de tafel slaan/op de knie slaan.  
Je kunt speler 5 gebruiken als clicktrack om in de maat te blijven.   

Kern 7 
Doel: Leren spelen van 4 ritmes op instrumenten.  
Werkwijze:  

Vraag: Welke 4 instrumenten hebben we nodig? (Maracas, Handtrom, Triangel, Claves) 
Verdeel je klas in 4 groepen: Geef groep 1 de maracas.  
Laat speler 1 horen. Vraag: Welk ritme is dit? (Daffodil) 
Laat speler 1 horen: Groep 1 speelt, tikt op de knieën het ritme van Daffodil.  
Zo ook met ritme 2. Geef groep 2 de trom. 
Groep 1 en 2 oefenen heel even samen hun ritmes. Jij telt in het juiste tempo 1, 2, 3, 4. 
Groep 3 en 4 zingen het lied. Groep 1 en 2 spelen hun ritmes. Jij telt in het juiste tempo 1, 2, 3, 4. 
Geef groep 3 de triangel. Laat ze even samen oefenen. 
Geef groep 4 de claves.  Laat ze even oefenen. 
Groep 1 en 2 zingen het lied. Groep 3 en 4 spelen hun ritmes. Jij telt in het juiste tempo 1, 2, 3, 4. 
Zet speler 5 aan: Laat ze luisteren: Je hoort de 4 ritmes samen spelen. 
Zet speler 6 aan: Na de aftel speelt elke groep hun eigen ritme.  
Kinderen die op dat moment geen instrument hebben, oefenen het ritme mee met hun groep door hun 
handen te gebruiken.  

Kern 8 
Doel: Ritmespel opbouwen en eindigen. 
Werkwijze:  

Opdracht: Kijk goed naar het plaatje. Wat zullen we nu moeten doen, denk je? (De maracas beginnen, 
daarna valt de trom in, terwijl de maracas doorgaan, daarna valt de triangel in en tot slot de claves.  
Elke groep speelt precies 5 x zijn ritme . ( Dus groep 1 speelt 5 x 2 daffodils, enz.)  
Als laatste eindigen natuurlijk de claves alleen. Help groep 1 met het tellen van hun aantal keer dat ze 
hun ritme spelen. Geef een duidelijk teken wanneer ze moeten stoppen. Groep 2, 3 en 4 merken al snel 
wanneer zij moeten stoppen.  
Tel zelf 1 2 3 4 af. Je kunt eventueel ook de speler gebruiken (zg. clicktrack).  

Afsluiting 1 
Doel: Het lied zelfstandig uitvoeren in canon 2-stemmig.(m.b.v. de playbackversie); zelfstandig de ritmes 
uitvoeren.  
Werkwijze: 

Kies 4 kinderen uit die de ritmes op instrumenten gaan spelen. Zij zitten bij elkaar/voor de klas.  
Zet speler 1 aan. Het lied wordt uitgevoerd door het orkestje en het koor.  
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Kies andere kinderen voor het orkestje. 
Zet speler 2 aan. Het lied wordt voor de 2e keer uitgevoerd door het orkestje en het koor. 
Herhaal deze opdracht nog eens met andere kinderen.  
Verdeel her koor in 2 groepen: Canon zingen.   
Wissel nog een keer van orkest en voer het lied nu nog een keer uit. 

Afsluiting 2 
Doel: Het lied zelfstandig uitvoeren in canon4-stemmig.(m.b.v. de playbackversie); zelfstandig de ritmes 
uitvoeren.  
Werkwijze: 

Zie Afsluiting 1.  
Extra: Je kunt met kruisjes in de grijze vakken aangeven welk ritme gespeeld wordt op welk moment. 
M.a.w. laat ook vakken leeg onder elk instrument.   

Vertaling: 

Ik hou van de bloemen 
Ik hou van de Narcissen 
Ik hou van de bergen 
Ik van de groene heuvels 
Ik hou van de vuursteen 
Ik hou van alleen lopen 
Doe waka doe enz.  

http://www.musicoach.nl


Flowers Ⓒ www.musicoach.nl 

 
I like the flowers 
I like the daffodils 
I like the mountains 
I like the green hills 
I like the firestone 
I like to walk alone 
Doe waka doe waka 
doe waka doe 
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