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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. Wat gebeurt er in dit filmpje? 
2. Kun je ook woorden verstaan? 
3. Zijn er momenten waarop het even helemaal stil is? 
Stilte-afspraak maken.  
Zet de film aan. Bespreek na de film de antwoorden. 

Inleiding 2: Voor de 2e les 
Doel: Nauwkeurig kijken en luisteren 
Werkwijze:  

Geef twee vragen vooraf:  
1. Herken je de melodie? Dan mag je zachtjes meezingen. 
2. Onthoud welk fruit er voorbij gekomen is. (appel, sinaasappel, druiven, kiwi, banaan, grapefruit, 
citroen, aardbei, meloen, peer) 
Heb je ook andere geluiden gehoord?  
Zet de film aan.  
Bespreek na de film de antwoorden.  

Kern 1 
Doel: Leren van de tekst en de melodie van het refrein 
Werkwijze: 

Laat de speler 1x horen. 
Groep ½: Lees de tekst regel voor regel ritmisch voor: De kinderen zeggen het na. 
Groep ½: Jij begint een regel, de kinderen maken hem af.  
Verzin een beweging bij elke regel van de tekst. 
Groep ¾: Laat een kind de tekst voorlezen.  
Groep ¾: Laat de speler 1x horen; alle kinderen lezen zacht mee.  
Stel de vraag: Staat alle tekst er? (Nee, alles komt 2x)  
Laat de speler 1x horen; de kinderen neuriën mee.  
Laat de  speler 1x horen: De kinderen zingen mee. 
De kinderen bij alle rode lettergrepen. 
Als dat goed gaat: De kinderen klappen bij de rode lettergrepen en stappen bij de blauwe. 

Groep: 3/4 
Thema: Fruit, gezond eten 
Inhoud: Lied over verschillend fruit, lezen en spelen van ritmes op 
instrumenten.
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Kern 2 
Doel: Leren van de tekst en de melodie van het 1e couplet 
Werkwijze:  

Zie kern 1.  
Vraag: Zijn er ook rijmwoorden? 
Verzin een beweging bij elke regel van de tekst. 
Let op: Het begint weer vooraf aan met 2 refereinen! 

Kern 3 
Doel: Leren van de tekst en de melodie van het 2e couplet 
Werkwijze: 

Zie kern 1 en 2. 
Verzin een beweging bij elke regel van de tekst. 
Groep ¾: Wijs op de vormsymbolen onderaan het scherm: Paars: Intro, groen: refrein, geel: couplet, 
rood: slotstuk 

Kern 4 
Doel: Leren van de tekst en de melodie van het 3e couplet 
Werkwijze:  

Zie kern 1 en 2. 

Kern 5 
Doel: Leren van de tekst en de melodie van het slotstuk. 
Werkwijze:  

Vraag: Wat is er nu anders? (een andere melodie) 
Laat de kinderen deze melodie een paar neuriën om de melodie en de tekstzetting te verkennen. 
Zie verder ken 1 en 2.  

Kern 6 
Doel: Ritmes verkennen 
Werkwijze:  

Bespreek kort de 4 fruitsoorten. Hoe zien ze eruit? Hoe smaken ze? 
Zet de speler aan, de kinderen luisteren. 
Zet de speler nog eens aan, de kinderen spreken mee. 
Tel zelf 1234: De kinderen spreken en klappen tegelijk het ritme van de woorden. 
Nog eens: Nu mogen ze alleen heel zacht spreken terwijl ze klappen. 
Klap 1 van de 4 ritmes: De kinderen raden welke jij geklapt hebt. 
Laat dit ook eens een kind doen. 

Kern 7 
Doel: Klappen van ritmes 
Werkwijze:  

Zet speler 1 aan: De kinderen luisteren 1 rondje, de 2e keer spreken en klappen ze mee. 
Zo ook met de andere reeksen. 
Groep ¾: Vraag een kind om de reeks zelfstandig te klappen, nadat jij 1234 hebt afgeteld.  
Groep ¾: Verdeel je klas in 3 groepen: Elk krijgt een reeks. Groep 1 begint en als die klaar is klapt 
groep 2 meteen hun eens en vervolgens groep 3. (Ketting)  
Groep ¾: Groep 1 begint, groep 2 komt erbij en dan daarna groep 3. (Stapel) 
Groep ¾: Jij telt 1234 en alle groepen beginnen tegelijkertijd met hun reeks. 
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Kern 8 
Doel: Spelen van ritmes met instrumenten  
Werkwijze:  

De ritmes zijn al uitgebreid geoefend  in kern 6 en 7.  
Verdeel de instrumenten (Beperk je in groep ½ tot de bovenste 2 ritmes. Je kunt uiteraard ook andere 
instrumenten daarvoor pakken.) 
Laat eerst per ritme/instrument apart oefenen. Let op: Sinaasappel, ritme 4 gaat continue door. Dat is 
best lastig. Oefen dit door zelf in een rustig tempo 1234 af te tellen. (Nog niet op het echte tempo dus.) 
Als de partijen apart zijn geoefend, laat je ritme 1 beginnen en als dat goed loopt, komen de andere 
partijen erbij.  

Afsluiting 1 
Doel: Het lied zelfstandig uitvoeren. 
Werkwijze: 

De linker speler is de gezongen versie, de rechter is de meezingversie. 
Vergeet niet op tijd de tekst tekst scrollen. 
Groep ½: Bij het refrein mogen de kinderen met instrumenten meespelen. Help de kinderen door met 
een handteken aan te geven wanneer ze wel of niet mogen spelen.  
Groep ¾: Verdeel je klas in 2 groepen: Bij het refrein speelt groep 1 op hun instrumenten bij de rode 
lettergrepen en groep 2 op de blauwe. Help de kinderen door met je hand aan de 2 groepen aan te geven 
wanneer ze moeten spelen. 

Afsluiting 2 
Doel: Nauwkeurig kijken en luisteren 
Werkwijze: 
Werkwijze:  

Geef twee vragen vooraf:  
1. Wie is Gerda? 
2. Wat is de lievelingskleur van Bert? 
Stilte-afspraak maken.  
Zet de film aan. Bespreek na de film de antwoorden. 
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Wat wil je bij mij kopen?

Ik heb lekker fruit
Kijk maar in mijn kraampje

Zoek maar uit! 

Mooie rode kersen?
Of liever een banaan?
Het is een hele verse

Neem maar van mij aan 

Kijk eens naar mijn kiwi
Of naar deze peer!

Twee voor u, of liever drie?
Of wilt u er nog meer? 

Ruik eens deze mango
Ik heb ook een meloen

Wilt u mandarijnen?
Of liever een citroen? 

Appels en bananen
Druiven en meloen
Ananas en bramen
Peren en citroen!
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