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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. (Gedeelte van Ballet Notenkraker) 
Werkwijze:  

Geef twee vragen vooraf:  
1. Wat heeft die danseres in haar hand? (een fluit) 
2. Welke instrumenten hoor je? (Fluit, violen, hobo, contrabas, …) 
Stilte-afspraak maken.  
Zet de film aan. Bespreek na de film de antwoorden. 

Inleiding 2: Voor de tweede les 
Doel: Nauwkeurig kijken en luisteren (Een deel uit Fantasia van Walt Disney) 
Werkwijze:  

Geef twee vragen vooraf:  
1. Welke instrumenten hoor je? (Fluit, violen, hobo, contrabas, trompet, bekken…) 
2. Welke kleuren bloemen heb je gezien? (Wit, blauw, geel, roze, oranje, …) 
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. 
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. 
Groep ½: Klap op de rode lettergrepen tijdens het zingen.  
Groep ¾: Klap op de rode lettergrepen en stap op de blauwe. 
Groep ½: Pak instrumenten erbij en laat ze spelen op de rode lettergrepen.  

Groep: 1/2/3/4 
Thema: Vogels 
Inhoud: Een lied gebaseerd op de Dans van de Mirlitons uit de 
Notenkraker van Thaikovski, melodie herkennen, ritme herkennen, 
instrumenten m.b.v tekst, kennismaken met enkele fluiten.
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Kern 2 
Doel: Leren van het 2e deel van het lied. 
Werkwijze:  

Zie kern 1.  
Wijs op de vormblokjes onderaan. Roze = voor- en tussenspel; blauw = couplet in 2 variaties; bruin = 
refrein. 

Kern 3 
Doel: Herkennen van ritme. 
Werkwijze: 

Groep ½: Bespreek kort de drie notenbeelden: Bolletje = korte noot, streep = lange noot. Zet speler 1 
aan laat ze raden bij welk plaatje dat hoort: geel, groen of blauw. Hetzelfde met de andere spelers. 
Groep ¾: Geef ze kort de tijd om zelf de afbeeldingen te bekijken; Zet speler 1 aan laat ze raden bij 
welk plaatje dat hoort: geel, groen of blauw. Hetzelfde met de andere spelers. 
Klaar? Kijk samen na door op ‘Check’ te klikken. 

Kern 4 groep 3/4 
Doel: Spelen van ritme-serie 
Werkwijze:  

Laat speler 1 horen, de kinderen kijken en luisteren.  
De meeste kinderen kunnen fluiten, andere kinderen zingen ‘tuuuut’. Zet de speler aan, de kinderen 
doen mee.  
Variatie: Als je wat fluiten in de klas hebt, kun je kinderen hierop de fluittonen laten maken.  
Zou ook met de volgende spelers.  

Kern 5 
Doel: Herkennen van melodie 
Werkwijze:  

Groep ½: Bespreek kort de drie notenbeelden: Bolletje = korte noot, streep = lange noot. Maar ze staan 
niet allemaal op dezelfde hoogte. Zet speler 1 aan laat ze raden bij welk plaatje dat hoort: bovenste, 
middelste of onderste. Hetzelfde met de andere spelers. 
Groep ¾: Geef ze kort de tijd om zelf de afbeeldingen te bekijken; Dan nemen ze een kladblaadje en 
een pen. Ze schrijven de cijfer 1, 2 en 3 op. Zet speler 1 aan laat ze opschrijven welk plaatje bij speler 1 
hoort hoort: A, B of C. Hetzelfde met de andere spelers. 

Kern 6 Groep 3/4 
Doel: Spelen van instrumenten m.b.v. tekst 
Werkwijze:  

Verdeel je klas in 4 groepen. Iedere groep krijgt een kleur. 
Spreek de tekst samen en iedere groep klapt als zijn kleur aan de beurt is. Let op: Blauw, paars en roze 
moeten telkens 2x klappen, rood maar 1x.  
Verdeel de instrumenten over de groepen. Herhaal de vorige opdracht nu met instrumenten. De ander 
kinderen van het groepje blijven klappen op hun kleur.  
Kies 1 kind uit dat het bekken mag spelen: Grijs dus.  
Zet de speler aan en dan zingen de kinderen en spelen hun kleur/instrument.  
Variatie: Spelen zonder dat ze zingen en zonder speler. Tel zelf 1234 af in het goede tempo: De kinderen 
denken de tekst in hun hoofd en spelen op het goede moment.  
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Kern 7 Groep 1/2/3/4 
Doel: Spelen van instrumenten m.b.v. tekst 
Werkwijze:  

Zie kern 6: De belletjes slaan telkens het eerste woord, de kinderen met de maracas bewegen de hele tijd 
hun instrument zacht horizontaal op en neer: Ruisen.  

Kern 8 Groep 3/4 
Doel: Kennismaken met enkele fluiten 
Werkwijze:  

Opdracht: De kinderen pakken een kladblaadje en een pen en schrijven de cijfers 1 t/m 5 op. 
Dan gaan ze kiezen welke instrument bij elke naam hoort: Die letters schrijven ze achter de juiste naam.  
Klaar? Klik op ‘Check’ en kijk samen na. Bespreek kort van welk materiaal elk instrument gemaakt is: 
Dwarsfluit: Metaal (verzilverd); Panfluit: Bamboe; Blokfluit: Hout of kunststof; Shacuhashi: Bamboe; 
Piccolo: Metaal en/of hout.  

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: Klap op rode lettergrepen, stap op blauwe. Je kunt natuurlijk ook twee instrumentengroepen 
maken die rood resp. blauw spelen.  

Afsluiting 2 
Doel: Het lied zelfstandig uitvoeren (m.b.v. de playbackversie); 
Werkwijze: 

Zie Afsluiting 1. 
Nu neem je alle instrumenten uit kern 6 en 7 erbij.  
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Hoor de vogels vrolijk fluiten

Hoor de merels en de mezen buiten
Luister naar de vinken

Hoor eens hoe ze klinken
Ook de nachtegalen zingen over mooie dingen 

Hoor de vogels vrolijk fluiten

Hoor de merels en de mezen buiten
Luister naar de vinken

Hoor eens hoe ze klinken
Ook de nachtegalen in het bos 

Hoor je de uil hoe die huilt in de bomen
Zoekt heel de nacht naar een muisje

Maar als dat muisje vannacht niet zal komen
Gaat hij met honger naar huis 
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