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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? 
2. Hoor je ook muziek? Welke instrumenten herken je? 
Stilte-afspraak maken.  
Zet de film aan. Bespreek na de film de antwoorden. 

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

Zie Inleiding 1.   

Kern 1 
Doel: Leren van de tekst en de melodie van couplet 1: De wals 
Werkwijze: 

Laat de speler 1x horen. 
Laat een kind de tekst voorlezen. Tip: Als je op de namen van de kledingstukken klikt, zie je een 
voorbeeld van die kledingstukken. 
Zet de speler aan: alle kinderen lezen zacht mee.  
Zet de speler aan: de kinderen neuriën mee.  
Zet de speler aan: De kinderen zingen mee. 
Nog eens: Nu klappen op de rode lettergrepen en en knie-tikken op de blauwe.  

Kern 2 
Doel: Leren van de tekst en de melodie van couplet 2: De chachacha 
Werkwijze:  

Zie kern 1.  
De melodie van dit couplet is behoorlijk anders, het ritme uiteraard heel anders. Besteed dus aandacht 
aan de tekst.  
Wijs op de vormblokjes onderaan: Geel = voor-, tussen- en naspel; rood = couplet; groen = refrein 

Groep: 5/6 
Thema: Fruit, dansen, feest 
Inhoud: Een lied waarbij de coupletten in 3 dansstijlen zijn geschreven, 
ritmes lezen en spelen, auditief tellen, dansritmes herkennen.
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Kern 3 
Doel: Leren van de tekst en de melodie van couplet 3: De Rock ’n Roll 
Werkwijze: 

Zie kern 1 en 2 
Het rood- en blauwspel is hier achterwege gelaten. 

Kern 4 
Doel: Kennismaken met 3 dansen 
Werkwijze:  

Laat filmpje 1 zien met de opdracht: Let op de bewegingen van de dansers.  
Na het filmpje laat je de kinderen vertellen wat ze gezien en gehoord hebben.   
Zo ook met de 2 andere filmpjes.  
Doe een kort onderzoekje: Vraag de voorkeuren van de kinderen: Welke dans/muziek vinden ze het 
leukst? En waarom?  

Kern 5 
Doel: Quiz rond de 3 dansen uit kern 4. Ze moeten wel kennisgemaakt hebben met alledrie coupletten van 
het lied.  
Werkwijze:  

De kinderen nemen een kladblaadje en een pen. Ze noteren de nummers 1 t/m 3.  
Laat speler 1 horen: Een ritme uit een van de coupletten uit het liedje. Is dit een wals-, een chachacha- 
of een rock-ritme? Bij welk plaatje hoort dat dan: A, B of C?  Welke naam hoort erbij? D, E of F? De 2 
gekozen letters schrijven ze bij het nummer 1. 
Zo ook met de 2 andere spelers. 
Klaar? Kijk samen na door op ‘Check’ te klikken. Laat eventueel de 3 spelers nog eens horen. 

Kern 6 
Doel: Ritmisch spreken 
Werkwijze:  

Laat speler 1 horen: De kinderen luisteren en kijken. 
Laat de speler nog eens horen: De kinderen spreken mee. 
Tel nu zelf 1 2 3 4 af: de kinderen spreken het ritme, zonder speler dus.  
Zo ook met de 2 andere spelers. 
Variatie: Als je dit geoefend hebt, laat je elk kind 1 fruitsoort kiezen. Tel 1 2 3 4 af: Elk kind zegt 
ritmisch zijn of haar gekozen fruit op het moment dat het aan de beurt is. De 3 rijen worden nu meteen 
achter elkaar gedaan. Als er een fruitsoort niet gekozen is, dan valt er vanzelf een rust (of meerdere?) in 
de reeks van 12.  

Kern 7 
Doel: Ritmes lezen en spelen. Eerst kern 6 aanpakken. 
Werkwijze:  

Laat de 1e speler horen: De kinderen kijken en luisteren. Herkennen ze dit ritme? (Hopelijk wel: het is 
de eerste rij van der 6…) 
Verdeel de klas in 4 groepen: Elk krijgt een kleur. (Paars wacht nog even.)  
Laat de speler nog eens horen: Elke groep klapt op tijd hun ritme die bij hun kleur past.  
Variatie: Elke kleur maakt een ander geluid: Klappen, knie-tikken, tikken op de tafelrand, stappen op de 
grond, enz.)  
Verdeel de instrumenten over de 3 groepen en herhaal bovenstaand spel.  
Tel zelf 1 2 3 4: De kinderen spelen 4x het ritme, zonder speler dus. 
Zo ook met de andere ritme-rijen. Vraag voor de 3e rij 1 kind dat de Guiro (paars) wil spelen.  
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Kern 8 
Doel: Quiz: Herkennen van instrumenten en auditief tellen. 
Werkwijze:  

De kinderen nemen een kladblaadje en een pen. Ze noteren de nummers 1 t/m 5. 
Leg uit: Je hoort dadelijk een instrument spelen: Welk plaatje hoort erbij, maar vooral: Hoe vaak heeft 
het instrument gespeeld?  
Laat speler 1 horen: De kinderen luisteren en tellen zacht. Ze noteren stil de juiste letter én het aantal dat 
ze gehoord hebben. Dan vraag je of ze de naam van dat instrument weten. Dat mogen ze hardop 
zeggen, hoeft niet genoteerd te worden.  
Zo ook met de andere 4 spelers.  
Klaar?: Klik op ‘Check’ en kijk samen na. laat eventueel alle spelers nog eens horen.  
Laat ze de namen van de instrumenten nog eens nazeggen: Cowbell, Claves (‘Kleefs’ of Klaves’, 
Maracas, Triangel en Guiro (Gwierooo) 
Hebben ze in de gaten hoe ze ‘strategisch’ kunnen tellen? Bijvoorbeeld guiro = 4 x 3 

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.  
Vergeet niet de tekst te scrollen. 
Daarna zingen ze het lied nog eens, maar dan met de rechter (meezing)versie. 

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

Zie Afsluiting 1. 
Maar: Er ontbreken woorden. Laat ze die op een kladblaadje schrijven. 
Variatie: Tijdens de 3 coupletten kunnen ze zichzelf begeleiden met de instrumenten die ernaast staan.  
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Hallo, zei Arend Aardbei tegen Beau Banaan

Wil jij met mij samen naar het bal toe gaan?


Wil jij dan met me dansen, ik hou wel van een wals

Ik doe mijn rokkostuum en jij je galajurkje aan


Fruitfuif, o, wat een fruitfuif 
Ik doe mijn rokkostuum en jij je jurkje aan 

Hallo, zei Anny Appel tegen Pieter Peer

Kom je naar mijn party? Ik zoek een echte heer


Dan gaan we zingen, swingen en we dansen chachacha

In bandplooibroek en glitterjurk, een hoed met pauwenveer


Fruitfuif, o, wat een fruitfuif 
Een glitterjurk en hoed met pauwenveer 

Hallo, zei Mimi Mango tegen Dirk Druif

Kom je op mijn feestje? Kom je naar mijn fuif?


Dan gaan we zingen, swingen en we dansen rock ’n roll

In petticoat en leren jack en vet in je kuif!


Fruitfuif, o, wat een fruitfuif 
Een petticoat en leren jack en vet in je kuif! 
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