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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: Kennismaken met het lied dat ze gaan leren.  
Werkwijze: 
Geef twee vragen vooraf:  
1. Kijk goed naar de film en onthoud 3 dingen die je gezien hebt.  
2. Luister naar de muziek: Waarover gaat het lied? Hoor je ook andere geluiden? Stilte-afspraak maken.  
Zet de film aan. Bespreek na de film de antwoorden.  
Groep 4: Het lied heeft 3 coupletten: Waarover gaat het 1e, het 2e en het 3e couplet?  

Inleiding 2: Voor de tweede les 
Doel: Kennismaken met een ander lied over de heks van Hans en Grietje. Werkwijze:  

Geef twee vragen vooraf:  
1. Kijk goed naar de film: Groep 1, 2: Waar gaat dit filmpje over? Groep 3, 4: Hoe wordt de pop van de 
heks gespeeld? 
2. Luister naar de muziek: Waarover gaat het lied?  
Stilte-afspraak maken.  
Zet de film aan.  
Bespreek na de film de antwoorden.  
Eventueel nog eens het filmpje laten zien: Nu mogen ze het refrein proberen mee te zingen.   

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

Laat de speler 1x horen.  
Groep 4: Laat een kind de tekst voorlezen. Groep 1, 2, 3: Lees zelf de tekst voor. Laat de speler 1x 
horen; Laat bij elke zin een eenvoudig gebaar zien.  
Laat de speler 1x horen; De kinderen gaan jouw gebaren meedoen.  
Spreek zin voor zin voor in het tempo/ritme van het lied: De kinderen zeggen jou na. Laat de speler 1x 
horen; de kinderen neuriën mee.  
Laat de speler 1x horen: De kinderen zingen zacht mee.  
Laat de speler 1x horen: De kinderen zingen mee en klappen de maat in hun handen.  

Kern 2 
Doel: Leren van de tekst en de melodie; couplet 2 en refrein.  
Werkwijze:  

Groep: 1, 2, 3, 4  
Thema: Sprookjes  
Inhoud: Een lied over de belevenissen van Hans en Grietje; 
ritmezinnen; 3 ritmes; tekstimprovisatie; kennismaken met opera.  
Expert: Het verschil tussen 6/8 en 4/4 maat.  
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Zie kern 1  
Groep 3, 4: Wijs op de gekleurde huisjes onderaan het scherm; Laat de speler 1x horen en wijs zelf de 
juiste huisjes aan. (We beginnen bij het 2e witte huisje (Tussenspel); dan komt blauw (Couplet); dan 
komt geel (Refrein deel 1) en tenslotte roze (Refrein deel 2).  
Groep 3, 4: Is het refrein nu weer hetzelfde als de vorige? (Neen, een paar woorden zijn anders...)   

Kern 3 
Doel: Leren van de tekst en de melodie; couplet 3 en refrein. Werkwijze:  

Zie kern 1 en 2  
Groep 3, 4: Vraag: Hoor je dat het gele en roze huisje nu een beetje anders zijn? (De melodie ‘huppelt’ 
nu niet meer bij dit refrein.)  

Kern 4 
Doel: Herkennen en reproduceren van 4 ritmezinnetjes.  
Werkwijze: 

Laat speler 1 horen.  
Opdracht: Je hoort 4 tellen vooraf, daarna ga je meedoen. Zet speler 1 weer aan.  
Groep 3, 4: Opdracht: Zeg het zinnetje nog eens maar nu klap je de woorden mee. Zo ook met speler 
2,3en4.  
Groep 3, 4: Jij klapt (maar zegt niet) een van de zinnen: Vraag: Welke zin heb ik net geklapt?  
Groep 3, 4: Wie van de kinderen kan dat ook? De andere kinderen klappen hem eerst na en vraag daarna 
welke zin het was.  
Groep 3, 4: Laat speler 5 horen.  
Groep 3, 4: Vraag: Wat gebeurt er nu? (Alle vier zinnen elkaar.)  
Groep 3, 4: Opdracht: Dat gaan wij nu ook doen. Eerst 4 tikken vooraf. Zet speler 5 aan. Herhaal deze 
opdracht.  

Kern 5 
Doel: Lezen en spelen van ritmes; leren spelen met instrumenten.  
Werkwijze:  

Vraag: Welke instrumenten doen dadelijk mee? (Handtrom, buistrom, bellenring)  
Laat speler 1 horen.  
Opdracht: Je hoort 4 tikken vooraf; dan ga je meedoen door te stappen op de grond. Doe het zelf een 
keer voor.  
Laat speler 2 horen.  
Opdracht: Je hoort 4 tikken vooraf; dan ga je meedoen door te tikken met je handen op je knieën, om en 
om. Doe het zelf een keer voor.  
Laat speler 3 horen.  
Opdracht: Je hoort 4 tikken vooraf; dan ga je meedoen door te klappen in je handen. Doe het zelf een 
keer voor.  
Verdeel je klas in 3 groepen; elke groep wijs je een eigen ritme toe.  
Oefen eerst een rondje waarbij elke groep stapt/tikt/klapt.  
Laat de instrumenten erbij nemen: Elke groep hun eigen instrument(en). Kinderen zonder instrumenten 
oefenen mee zoals eerder is afgesproken.  
Zet de speler aan. Elke groep speelt zijn ritme op het juiste moment.  
Herhaal de speelopdracht nadat de instrumenten zijn doorgegeven binnen de groep.  
Groep 3, 4: Laat speler 4 horen. Vraag: Wat hoor je? (Drie ritmes door elkaar.)  
Groep 3, 4: Opdracht: Groep 1 begint met hun ritme. Zij gaan door als ik groep 2 aanwijs. Beide groepen 
gaan door als groep 3 start. (Wijs op tijd elke groep aan met een duidelijk gebaar.)  
Groep 3, 4: Herhaal de speelopdracht nadat de instrumenten zijn doorgegeven binnen de groep.  
Groep 3, 4: Opdracht: We gaan nu proberen na elkaar te stoppen: (Wijst met een duidelijk gebaar de 
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groep die stopt.)  
Groep 3, 4: Opdracht: We gaan nu proberen samen te stoppen: (Wijs met een duidelijk gebaar wanneer je 
wilt dat ze stoppen.)  

Kern 6 
Doel: Zoek bij elk geluid een plaatje.  
Werkwijze:  

Vraag: Wat zie je op elk plaatje? (Leg zelf niets uit over de plaatjes.)  
Opdracht: Luister naar het eerste geluid en zoek stilletjes op welk plaatje erbij hoort. Steek 1, 2, 3, 4, 5 
of 6 vingers op om te laten zien welk plaatje jij gekozen hebt.  
Zet speler 1 aan.  
Kijk naar de antwoorden, maar zeg nog niets. Laat desnoods de speler nog eens horen.  
Zo ook met de andere spelers.  
Dan klik je op Check en kijk je samen de antwoorden na.  
Laat elke speler nog eens horen; Bespreek met de kinderen wat ze gehoord hebben.  
Groep 3: Laat bovenstaande opdracht op een kladblaadje maken. Ze schrijven de nummers van de 
plaatjes in de juiste volgorde achter elkaar.  

Kern 7 
Doel: Tekst improviseren; rijmwoorden zoeken.  
Werkwijze:  

Lees de eerste zinnenpaar voor en laat de kinderen het laatste woord invullen. (Huis)  
Zo ook met de andere zinnen. Vraag individuele kinderen welk woord ze kiezen. Waarom? Bespreek 
eventueel het verschijnsel rijmwoorden.  
Let op: In de laatste moeten ze beide zinnen afmaken.  
Groep 4: Laat een kind de zin voorlezen.  
Zet de speler aan en probeer elke verzonnen zin te zingen op de melodie van het lied.  
Dit kun je eventueel terug laten komen in de Afsluiting (als je de 2e speler gebruikt).  

Kern 8 
Doel: Kennismaken met opera.  
Werkwijze:  

Opdracht: Je kunt bij het eerste filmpje niet verstaan wat ze zingen. Kun je toch een beetje begrijpen 
waar het over gaat?  
Stilte-afspraak maken.  
Klik op de 1e film en start de film.  
Bespreek achteraf de film: Waar gaat dit over? Hoe kun je zien wat Hans en Grietje tegen elkaar zingen? 
Hoe klinken hun stemmen? (Hans wordt ook door een vrouw gezongen!) Hoe heet dit soort muziek? 
(Opera: Deze heet Hansel und Gretel, gecomponeerd door Engelbert Humperdinck (Duitsland 
1954-1921). De tekst (het libretto) is van Adelheid Wette, de zus van Engelbert. Het wordt uitgevoerd 
met een heel symfonie-orkest.  
Wat is er zo bijzonder aan het decor? (Leg even uit wat een decor is.) (Het lijkt golfkarton!)  

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

Kies 4 kinderen uit die de ritmes op instrumenten gaan spelen. Zij zitten bij elkaar/voor de klas. Zet 
speler 1 aan. Het lied wordt uitgevoerd door het orkestje en het koor.  
Kies andere kinderen voor het koor en het orkestje.  
Zet speler 2 aan. Het lied wordt voor de 2e keer uitgevoerd door het orkestje en het koor. Herhaal deze 
opdracht nog eens met andere kinderen.  
Wissel van orkest en voer het lied nu nog een keer uit.  
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Afsluiting 2  
Doel: Het lied zelfstandig uitvoeren (m.b.v. de playbackversie); Een rollenspel spelen.  
Werkwijze:  

Kies 3 kinderen uit die de rollen van Hans, Grietje en de heks spelen/zingen. Aan de kleur van de tekst 
kun je zien wie welke zinnen heeft. Oefen kort met deze 3 kinderen de zinnen die ze moeten gaan doen. 
Let op: De heks heeft ook het extra zinnetje aan het einde van het 2e refrein.  
Alle andere kinderen zingen de zwart-gekleurde zinnen.  
Zet de speler aan en probeer het uit.  
Kies 3 nieuwe kinderen en herhaal deze opdracht.  
Kies 4 kinderen uit die de ritmes op instrumenten gaan spelen. Zij zitten bij elkaar/voor de klas. Herhaal 
nu nog eens het lied, nu met solozangers en orkest.  

http://www.musicoach.nl


Hans en Grietje Ⓒ www.musicoach.nl 

D’r is geen brood meer in de kast Geen 
hemd meer dat me past 
Er is geen geld meer voor de huur en 
schoolgaan is te duur 
Vandaar dat vader stilletjes verdween Hij 
liet ons, Hans en Grietje, hier alleen 

Wat was dat daar, ik hoorde iets Dat 
was een gek geluid 
Dat was de wind maar, verder niets We 
moeten weer vooruit 

Diedel doedel diridom 
We gaan nu weer, vooruit! Diedel doedel 
diridom 
We lopen door, vooruit Diedel doedel 
diridom Diedel doedel diridom 
We moeten weer vooruit 
We zien een huisje in het woud Gemaakt 
van zoet en zout 
Zo vol met koekjes en gebak 
En snoepjes op het dak 
Knibbel knabbel knobbel knoebel knuis 
Wie snoepen daar zo stiekem van mijn 
huis? 

Wat was dat daar, ik hoorde iets Dat 
was een gek geluid 
Dat was de wind maar, verder niets 
Kom, snoepen maar, vooruit! 

Diedel doedel diridom Eten maar, vooruit! 
Diedel doedel diridom Snoepen maar, 
vooruit! Diedel doedel diridom Diedel 
doedel diridom We moeten weer vooruit!! 
Och, Hansje zit al dagen vast 
In een kooitje naast de kast 
De heks zegt, met haar puistenkop: Straks 
eet ik Hansje op! 
Vandaar dat Grietje snel een plan bedacht 
Ze duwt de heks het vuur in onverwacht 
Wat was dat daar, ik hoorde iets Dat 
was een gek geluid 
Dat was de heks maar, verder niets Ja, 
kom er nu maar uit! 

Diedel doedel diridom Kom, Hans, je 
kooitje uit! Diedel doedel diridom 
Ja, kom er nu maar uit! Diedel doedel 
diridom Diedel doedel diridom 
We gaan nu snel naar huis! 
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