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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. Vertel in een paar zinnen het verhaal na. 
2. Wat kun je vertellen over de muziek onder dit filmpje.  
Stilte-afspraak maken.  
Zet de film aan. Bespreek na de film de antwoorden. 
Je kunt eventueel door op ‘Inleiding 1’ te klikken (later) het 2e deel van deze film bekijken. 

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

Geef twee vragen vooraf:  
1. Vertel in een paar zinnen het verhaal na. 
2. Wat kun je vertellen over de muziek onder dit filmpje. 
3. Welke taal wordt er gesproken? 
Stilte-afspraak maken.  
Zet de film aan.  
Bespreek na de film de antwoorden.  
Je kunt eventueel door op ‘Inleiding 2’ te klikken (later) het 2e deel van deze film bekijken. 

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

Laat de speler 1x horen. 
Laat een kind de tekst voorlezen. 
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:  

Zie kern 1.  

Groep: 5/6/7 
Thema: Griezelen, thema Kinderboekenweek 2017 
Inhoud: Een nieuw lied over Griezelige Zaken, Ritmes lezen en spelen, 
geluiden verzinnen, geluiden luisteren en tellen, geluiden combineren met 
visuele weergave.
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Wijs op de vormspookjes onderaan: 1e: Voorspel; 2e: Refrein; 3e: Couplet; 4e: Tussenspel enz. 

Kern 3 
Doel: Leren van nieuw couplet. 
Werkwijze: 

Zie kern 1 en 2 
Wijs op de vormspookjes onderaan: De Veeloog = De bridge; Het zeepaardje = de Solo; Dan een refrein 
in een variatie; Het naspel duurt langer dan het tussenspel. 

Kern 4 
Doel: Verzinnen van geluiden.  
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 4 andere monsters. 
Kunnen ze alle geluiden onthouden? 
Verdeel je klas in 5 groepen: Elk een eigen monster en geluid. Speel het spel opnieuw: Welke groep 
speelt het beste? 
Laat ook een kind de spelleider zijn. 

Kern 5 
Doel: Goed luisteren en tellen van geluiden. 
Werkwijze:  

Laat de kinderen pen en papier pakken: Ze schrijven A, B, C en D op. 
Laat een kind opdracht 1 voorlezen en zet dan de speler aan. De kinderen schrijven achter A het juiste 
getal. Geef zelf nog geen uitkomst na dit voorbeeld. 
En zo verder met de andere spelers. 
Klaar? Klik op ‘Check’ en kijk samen na. 
Laat eventueel een speler nog eens horen. 

Kern 6 
Doel: Ritmes lezen en spelen 
Werkwijze:  

Vraag eerst welke instrumenten ze zien. (Trom, beatring, claves en bekken.) 
Laat speler 1 horen: De kinderen luisteren en kijken. 
Laat de speler nog eens horen, de kinderen klappen mee. 
Tel zelf 1234 min het juiste tempo af: De kinderen klappen het gele ritme. 
Nu hetzelfde met ritme 2: Let op: Dat begint met 2 tellen rust: Laat dat zien door ssst ssst met een 
wijsvinger voor de lippen. 
verdeel je klas in 4 groepen: Elke groep krijgt een kleur en ritme. 
Stapelen: Jij telt af 1234: Groep 1 begint en gaat door; groep 2 valt op jouw teken enz.  
Op jouw teken stoppen Ze (tegelijkertijd of na elkaar.) 
Het Blok: Na jouw aftel beginnen ze allemaal tegelijk.  

Kern 7 voor groep 6 (7) 
Doel: Geluid koppelen aan een afbeelding. 
Werkwijze:  

Leg uit: Je kunt het volume van geluid zichtbaar maken op een beeldscherm. Laat een kind plaatje 1 
met woorden of met een geluid uitleggen. 
De kinderen pakken pen en papier en schrijven 1, 2, 3 en 4. 
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Laat de eerste speler horen en vraag daarna bij welk plaatje dat waarschijnlijk hoort: A, B, C of D. De 
kinderen maken een keuze en schrijven die achter het cijfer 1. Zo ook met de andere spelers. 
Klaar? Klik op ‘Check’ en kijk samen na. Eventueel kun je een speler nog eens laten horen. 

Kern 8 (Dit filmpje duurt ruim 4 minuten.) 
Doel: Nauwkeurig kijken en luisteren 
Werkwijze:  

Geef twee vragen vooraf:  
1. Vertel in een paar zinnen het verhaal na. 
2. Wat kun je vertellen over de muziek onder dit filmpje.  
Stilte-afspraak maken.  
Zet de film aan. Bespreek na de film de antwoorden. 

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

Zie Afsluiting  
Tijdens de tussenspelen en het slot spelen de kinderen de ritmes die ze in kern 6 geleerd hebben.  
Kunnen ze bij het slot ook een mooie fade out maken? 
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Als ik ’s avonds in mijn bed lig, alle lampen uit
Zie ik enge monsters, hoor ook hun geluiden
Grote bleke ogen kijken mij dan droevig aan

Vragen mij: Kom uit je bed en laten we nu gaan!

Naar de grote zolder toe, daar woont de Wrongelwrat
Met zeven zwarte ogen en vier poten van een pad

Als ik ’s avonds in mijn bed lig, alle lampen uit
Zie ik vreemde wezens, hoor hen zachtjes huilen

Grote groene ogen kijken mij verlangend aan
Vragen mij: Kom uit je bed en laten we nu gaan!

Naar de diepe kelder toe, daar woont de Kriebelkrent
Met van die gele ogen en de tong van een serpent

Maar ik ben helaas geen held, nee,
kijk maar niet zo streng

Ik ga niet mee, nog voor geen geld,
ik vind het gruwelijk eng!

Als ik ’s avonds in mijn bed lig, alle lichten uit  
Hoor ik enge wezens, ik vertrouw ze voor geen fluit

Diep onder mijn dekens met mijn zaklamp altijd klaar
Zeg ik tegen al die monsters: Nou, bekijk het maar!
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