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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 Er is nog een vervolg op dit filmpje: Klik op ‘Inleiding 1’.  
Doel: Nauwkeurig kijken en luisteren 
Werkwijze:  

Geef twee vragen vooraf:  
1. Welke instrument hoor je spelen? (Piano) 
2. Wat gebeurt er in dit filmpje?  
Stilte-afspraak maken.  
Zet de film aan. Bespreek na de film de antwoorden. 

Inleiding 2 
Doel: Nauwkeurig kijken en luisteren 
Werkwijze:  

Geef twee vragen vooraf:  
1. Welke instrumenten hoor je spelen? (Piano, (jazz)gitaar, contrabas en drums) 
2. Wat gebeurt er in dit filmpje? 
Stilte-afspraak maken.  
Zet de film aan.  
Bespreek na de film de antwoorden.  

Kern 1 
Doel: Leren van de tekst en de melodie van het eerste mini-liedje 
Werkwijze: 

Laat de speler 1x horen. 
Laat een kind de tekst voorlezen. Groep ½: Jij leest de tekst voor. 
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 het 2e mini-liedje 
Werkwijze:  

Zie kern 1.  
Leg uit en doe voor: klap op de rode lettergrepen.  
Als dat goed gaat: Stap op de blauwe lettergrepen.  

Groep: 1/2/3/4 
Thema: Herfst 
Inhoud: 3 mini-liedjes m.b.t. de herfst, lezen ens pelen van ritmes en 
instrumenten, herkennen en kennismaken met enkele instrumenten, 
strategisch tellen, spelen met dynamiek.
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Kern 3 
Doel: Leren van het 3e mini-liedje 
Werkwijze: 

Zie kern 1 en 2 

Kern 4  
Doel: Leren van 4 ritmes 
Werkwijze:  

Bespreek samen kort de 4 plaatjes van de eerste reeks: Eikel, dennenappel, beukennoot, boom 
Zet de 1e speler aan: De kinderen luisteren en tellen: Hoevaak hoor je het rijtje? (4x) 
Zet de speler aan: De kinderen spreken ritmisch mee. 
Tel zelf 1 2 3 4 af: De kinderen spreken de rij nog eens, zonder speler nu. 
Nog eens, maar nu klappen ze het woordritme erbij. 
Groep 3/4: Nog eens: Maar nu mogen ze het woord zelf alleen nog in hun hoofd denken bij het klappen. 
Groep 3/4: Probeer hetzelfde nog eens met de 2e reeks.  

Kern 5  Groep 3/4 
Doel: Lezen en spelen van ritmes op instrumenten 
Werkwijze:  

Bespreek kort de 4 instrumenten: Handtrom, maracas (sambaballen), woodblock, triangel 
Laat de 1e speler horen: De kinderen kijken en luisteren. 
Nog eens: De kinderen klappen mee. 
Zo ook met de andere speler. Let op: Ritme 3 en 4 binnen met 2 tellen rust. Zeg daarbij ssst ssst.  
Verdeel de klas in 4 groepen: Elk krijgt een kleur. Elk gaat hun instrument imiteren met de stem: trom: 
bom, maracas: tsss, woodblock: tok, triangel: tingggg. 
De Stapel: tel zelf 1 2 3 4 af: Rood begint, blauw komt erbij, enz.  (Zonder speler!) 
Verdeel dan de instrumenten over de 4 groepen en herhaal bovenstaande nog eens. 
Het Blok: tel  zelf 1 2 3 4 af: Alle groepen beginnen tegelijkertijd hun ritme te spelen. 

Kern 6 Groep  (2)/3/4 
Doel: Strategisch tellen van geluiden 
Werkwijze:  

Leg uit: Je hoort dadelijk eikels vallen: Hoeveel hoor je er? 
Zet de 1e speler 2x aan: De kinderen tellen. Bespreek het meteen na: Wat hebben de kinderen geteld? Is 
er een slimme manier om te tellen? Je hoort 3 groepjes van 3! 
Laat de 2e speler horen…. enz.  
Klaar? Klik op ‘Check’. Laat de spelers nog eens horen en wijs tegelijkertijd de eikels aan.  

Kern 7 
Doel: Herkennen/ kennismaken met 4 instrumenten 
Werkwijze:  

Vraag: Wie heeft er in de Efteling wel eens geluisterd naar zo’n paddestoel waar muziek uit komt?  
Vertel: Ik heb dat muziekje nu voor je meegebracht. Maar er speelt een ander instrument mee!  
Vraag: Welk instrument hoor je? Zet de 1e speler aan, maar geef het antwoord nog niet weg! 
Zo ook met de andere spelers. 
Klaar? Klik op ‘Check’ en laat de spelers nog eens horen. 
Vraag: Hoe moet je die instrumenten bespelen? Doen we samen! 
Klik op ‘Kijk’: Daar zie de kabouter in de boom in de Efteling: Laat de film zien. 
Welk instrument speelt de kabouter? Lijkt op een piano, maar het heet een Clavecimbel.  
(De muziek is van Johan Sebastiaan Bach en het heet ‘Menuet’: Dit is dansmuziek! Dansen dus!) 
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Kern 8 
Doel: Spoelen met dynamiek 
Werkwijze:  

Vraag: Hoe zou het klinken als er zo’n mini-eikeltje op een dak valt? En hoe klinkt het als die grootste 
eikel op een dak valt?  
Ga daarmee spelen: Neem instrumenten of klap. Wijs de verschillende eikels aan: Eerst de kleinste, de 
grootste en dan de middelste.  
Kunnen ze ook nog de verschillen laten horen tussen de 1e, 2e en 3e? Of de 3e, 4e en 5e? 
Variatie: Neem zelf een trom: Tik een keer en laat een kind aanwijzen op het bord welke van de 5 jij 
gespeeld hebt. (Dat is natuurlijk subjectief, maar als je ermee speelt, gaan ze begrijpen dat ze heel 
precies en relatief moeten luisteren.)  

Afsluiting 1 
Doel: De mini-liedjes zelfstandig uitvoeren.  
Werkwijze: 

De klas gaat nu het mini-liedje 1 zingen m.b.v de linkerspeler. Daarna zingen ze het lied nog eens, maar 
dan met de rechter (meezing)versie. 
Zo ook met de 2 andere mini-liedjes.  

Afsluiting 2 
Doel: Kennismaken met een ander herfstliedje.  
Werkwijze: 

Laat de film zien: Het geluid moet uit staan!  
Stel vooraf de vraag: Waar gaat dit filmpje over, denk je? Weten ze allerlei elementen te noemen: Wind, 
regen, wolken, jas aan, verkouden, chocomel, fietsen, bos, bladeren,…. 
Zet het geluid aan en laat de film nog een keer zien.  
Kunnen ze het refrein al een beetje meezingen?: 
De wind waait, de wind waait, de blaadjes van de bomen 
De wind waait, de wind waait door mijn haar 
De wind waait, de wind waait, de herfst is weer gekomen 
De wind waait, de wind waait, alles door elkaar 
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Roef, roef, roef, zoeven eikels naar de grond


Plop, plop, plop op de kop van onze hond


Waf, woef, waf blaft dat tekkeltje verrast


Ik denk dat hij nooit meer tegen eikenbomen plast!


O,o,o, wat is het nat! Wat is het nat!


Duizend eikenblaadjes liggen glimmend op ons pad


Ik loop nu heel voorzichtig want het pad dat is zo glad!


De buurman deed dat niet en die viel toen op zijn gat!





Au, au, au, potverdrie, wat is dat nou?


Op mijn hoofd een grote bult, wie doet daar nou zo flauw?


Kastanje, eikel, dennenappel of een beukennoot


Wie verwacht nou in dit land zo’n grote kokosnoot?
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