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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? Wat heb je in het 1e filmpje gezien? 

Inleiding 1 
Doel: Nauwkeurig kijken en luisteren 
Werkwijze:  

Geef twee vragen vooraf:  
1. Wat gebeurt er in dit filmpje? 
2. Hoor je ook muziek? 
Stilte-afspraak maken.  
Zet de film aan. Bespreek na de film de antwoorden. 

Inleiding 2: Voor de 2e les. (vervolg van filmpje 1) 
Doel: Nauwkeurig kijken en luisteren 
Werkwijze:  

Geef twee vragen vooraf:  
1. Wat gebeurt er in dit filmpje? 
2. Hoor je ook muziek? 
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. 
Lees de tekst ritmisch voor.  
Laat de speler 1x horen; de kinderen neuriën mee.  
Laat de  speler 1x horen: De kinderen zingen mee. 

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

Hetzelfde als in kern 1. 
Groep 3: Wijs op de gekleurde druppels onderaan het scherm: geel=Voor-, tussen- en naspel, 
blauw=couplet 

Groep: 1/2/3 
Thema: Gezondheid 
Inhoud: Lied over handen wassen, luisteroefening, geluid verzinnen, 
ritmes spreken en klappen, maat spelen, informatie over blokfluiten.
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Kern 3 
Doel: Leren van de tekst, 4e en 5e couplet 
Werkwijze: 

hetzelfde als in kern 1 en 2 
Variatie: verdeel je klas in 2 groepen: Elk zingt een couplet.  

Kern 4 
Doel: Spreken en klappen van ritme 
Werkwijze: 

Bespreek de plaatjes: Water, handdoek, zeep 
Laat speler 1 horen: De kinderen luisteren 
Laat speler 1 nog eens horen: De kinderen spreken mee. Let op de aftelling: De harde tikken: 1 2 3 4 
(dit is een 6/8 maat waarbij je twee maten vooraf telt. Een 23 Twee 23 Drie 23 Vier 23; of gewoon: een 
twee drie vier…. ) 
Zet de speler nog eens aan: Ze klappen en spreken ritmisch de woorden. 
Laatste keer: Nu ‘in het hoofd de woorden zeggen’ en klappen hardop. 
Zo ook met de 2e reeks. 

Kern 5 
Doel: Geluid voorstellen 
Werkwijze:  

Vraag: Kijk naar de 4 plaatjes: Wat zijn de verschillen?  
1e: Kraan dicht: geen water 
2e: Kraan drupt 
3e: Water loopt zachtjes eruit 
4e: Water loopt hard eruit 

Opdracht: Ik wijs een kraan aan en jullie maken het geluid erbij.  

Kern 6 
Doel: Exact luisteren 
Werkwijze:  

Laat eerst de rijen druppels tellen. (Horizontaal of verticaal: maakt niet uit.) 
Laat speler 1 horen: Vraag: hoeveel druppels heb je gehoord. Zet de speler nog een keer aan.  
Zo ook met de andere spelers.  
Klaar? Klik op check en controleer de antwoorden. 

Kern 7 
Doel: In de maat spelen op instrumenten  
Werkwijze:  

Vraag: Welke instrumenten gaan we gebruiken?  
Verdeel je klas in 2 groepen; elke groep krijgt een kleur/instrument. 
Doe eerst de trom voor: Let op: In de 3e zin: Geen trom! Kinderen klappen/spelen de trom op de rode 
lettergrepen. 
Zo ook met de blauwe.  
Dan samen…. 

Kern 8 
Doel: Informatie over de blokfluit: Meer info op: https://nl.wikipedia.org/wiki/Blokfluit 
Werkwijze:  

Bespreek eerst het uiterlijk van de blokfluiten: Materiaal? Gaatjes? Verschillen?  

https://nl.wikipedia.org/wiki/Blokfluit
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Als je zelf een blokfluit hebt: Natuurlijk laten zien en horen. Laat met je handen (of met een rolmaat) 
zien hoe groot elke fluit in het echt is: 
Sopranino: 24 cm, sopraan: 32 cm, alt: 48 cm, tenor: 62 cm, bas: 120 cm. 
Vraag:  Welke fluit zal het laagste klinken? Welke fluit het hoogste? 
Groep 3: Bespreek ook even de namen van de verschillende fluiten. 
Laat dan het filmpje zien met de vraag vooraf: Waarover gaat dit verhaaltje?  
Stilte-afspraak maken.  
Zet de film aan. (Je kunt de film het beste even groot maken.) Bespreek na de film de antwoorden. 

Afsluiting 1 
Doel: Het lied zelfstandig uitvoeren (m.b.v. de playbackversie) 
Werkwijze: 

Het lied in zijn geheel zingen. Zet de 1e speler aan (Groep 3: Scrol de tekst omhoog.) 
Ook een keer met de 2e speler zingen: De playbackversie. 
Variatie: Groep 3: verdeel je klas in 5 groepen: elke groep zingt een couplet.  

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

Hetzelfde als in afsluiting 1 
Nu met het maat-spelen dat geoefend is in kern 7. 
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(T+M: Maria van Rongen)

Ik ga mijn handen wassen
Ik maak mijn handen nat
Natterdenat Natterdenat
Ik maak mijn handen nat

Ik ga mijn handen wassen
Ik pak een beetje zeep

Zeperdezeep, zeperdezeep
Ik pak een beetje zeep

Ik ga mijn handen wassen
Ik wrijf mijn handen goed

Wrijverdewrijf, wrijverdewrijf
Ik wrijf mijn handen goed

Ik ga mijn handen wassen
Ik spoel mijn handen af

Spoelerdespoel, spoelerdespoel
Ik spoel mijn handen af

Ik ga mijn handen wassen
Ik droog mijn handen af

Drogerdedroog, drogerdedroog
Ik droog mijn handen af
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