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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? 
Wat kun je allemaal met je handen doen? Laat eens zien! 
2e les: Wat hebben we de vorige keer geleerd? 
Wat heb je in de het eerste filmpje gezien vorige keer? 

Inleiding 1 
Doel: Nauwkeurig kijken en luisteren 
Werkwijze:  

Geef twee vragen vooraf:  
1. Wat zijn Shaun en zijn vrienden aan het doen? Wat is dat voor een apparaat met die zwarte schijven? 
2. Je mag zelf ook dansen op deze muziek, maar zonder te praten of geluid te maken. 
Zet de film aan. Bespreek na de film de antwoorden. 

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

Geef twee vragen vooraf:  
1. Welke geluiden hoor je allemaal? 
2. Wat gebeurt er in dit filmpje? 
Stilte-afspraak maken. Ze mogen nu niet dansen! 
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. 
Groep 3: Kun je al woorden lezen?  
Lees de tekst een keer helemaal ritmisch voor.  
Lees nog een keer voor: Maak nu gebaren erbij. (Zie onderaan handleiding voor suggesties) 
Laat de speler 1x horen; de kinderen neuriën mee en maken de bewegingen. 
Laat de  speler 1x horen: De kinderen zingen mee en maken de bewegingen. 
Variatie: Niet meer de bewegingen maar: Doe het zelf voor: 

Blauwe lettergrepen: Stappen 
Rode lettergrepen: klappen 

Groep: 1/2/3 
Thema: Mens, lijf 
Inhoud: Een lied over handen en voeten bewegingsspelletjes, ritmes lezen 
en spelen. Dit is de voorloper op de les ‘ME’ voor groep 3/4/5  met 
hetzelfde lied maar dan in het Engels en uitgebreid.
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Kern 2 
Doel: Onthouden en naspreken van woorden, gebaren erbij maken. 
Werkwijze:  

Laat speler 1 (pink): De kinderen doen het na. Laat met je hand een zwaai-gebaar zien. De kinderen 
doen dat mee. 
Laat dan speler 2 en 3 horen: Hetzelfde doen.   
Wijs dan naar de pink: De klas moet het woord zeggen met het juiste gebaar erbij. Zo ook met vinger 2 
en 3. 
Laat dan speler 4 en 5 horen: hetzelfde doen.  
Weten ze nu alle woorden en gebaren? Ook door elkaar? Oefenen! 
Suggestie: Je3 kunt natuurlijk een volgende keer ook zelf geluiden erbij verzinnen. Je kunt ook je eigen 
hand gebruiken. Je kunt ook de kinderen geluiden laten verzinnen. 

Kern 3 
Doel: Exact luisteren, naklappen 
Werkwijze: 

Opdracht: Luister goed: hoeveel keer hoor je klappen? Laat stil het aantal vingers opsteken.  
Groep 2/3: Vraag: Wie kan het naklappen?  
Alles gehoord? Klik op Check om te controleren. Laat de spelers nog eens horen en wijs tegelijkertijd 
de blauwe bolletjes aan. 

Kern 4 
Doel: Met bewegingen reageren op een kleur. 
Werkwijze:  

Opdracht: Kijk naar het meisje. je ziet gekleurde ringen. Wat hoort bij de blauwe ring? (Hand) En de 
rode ring? (Voet) De groene? (Vingers) De gele? (Neus) 
Jij wijst naar het blauwe rondje: De kinderen bewegen hun hand. Enz. (Geel: Neus aantikken) 
Groep 2/3: Rechts staan dubbele opdrachten: Ze moeten nu twee dingen tegelijk doen. 
Variatie: laat ook een kind aanwijzen.  
Variatie: Je kunt ook met elke kleur een geluid (laten) verzinnen dat ze laten horen als ze de beweging 
doen. 

Kern 5 
Doel: In de maat leren klappen, stappen (1). 
Werkwijze:  

Leg uit: je hoort dadelijk vier tikken en dan gaat een grote trom spelen. Elke keer als je dat hoort stap je 
met een voet op de grond.  
Zet de speler aan, doe zelf voor en laat de kinderen meteen meedoen. 
Hetzelfde met geel. (Let op: de eerste tel is rust. Laat dat zien met een vinger voor je lippen.) 
Groep 2/3: Kun je beide kleuren tegelijkertijd doen. Zet speler 3 aan en probeer een paar keer.  
Extra: Vraag: hoeveel keer hoor je het rode bolletje? Zet speler 1 aan. Idem met geel.  

Kern 6  voor de 2e les 
Doel: In de maat leren klappen, stappen (2). 
Werkwijze:  

Hetzelfde als in kern 5. Maar nu beginnen we met klappen.  
Het stappen gaat nu met twee verschillende voeten, om de beurt.  
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Kern 7 voor eind groep 2 + groep 3 
Doel: Vervolg op kern 4: Met bewegingen reageren op een kleur 
Werkwijze:  

Verdeel je klas in 4 groepen: Elke groep krijgt een kleur. (En een beweging erbij…) 
Wijs nog 1 keer het eerste rijtje met bolletjes op een rustig tempo aan. De kinderen steken een hand op, 
stappen met een voet, spreiden hun vingers en tikken hun neus aan, als hun kleur aan de beurt is. 
Laat speler 1 horen. De kinderen maken de bewegingen erbij.  
Zo ook met de andere rijtjes. Paars? Wijs allemaal een lichaamsdeel naar keuze aan…. 

Kern 8 voor eind groep 2 + groep 3 
Doel: Vervolg op kern 7: Met instrumenten reageren op een kleur 
Werkwijze:  

Bespreek de instrumenten. 
Deel je klas in vier groepen: elke groep krijgt een kleur. Verdeel de juiste instrumenten op de 4 groepen.  
Oefen een keer op een rustig tempo. 
Zet speler 1 aan: De kinderen spelen elk hun kleur. De kinderen zonder instrumenten doen de 
bijpassende bewegingen.  
Wit bolletje? Alle groepen! Zwart bolletje: Niemand! (Rust) Wellicht extra benadrukken met een vinger 
voor je lippen.  

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

Zet speler 1 aan en zing het lied (3x).  
Nog eens, nu met de bewegingen erbij. 
Je kunt ook speler 2 (meezingversie) gebruiken. 
Variatie: Klap en stap op de blauwe cq rode lettergrepen. 
Variatie: Dansen tijdens het tsusenspel. 
Groep 3: Wijs op de bolletjes onderaan het scherm: Rood=Voor-, tussen- en naspel, geel=Couplet 

Afsluiting 2 voor de 2e, 3e les 
Doel: Het lied zelfstandig uitvoeren (m.b.v. de playbackversie) + maat spelen van instrumenten 
Werkwijze: 

Hetzelfde als in afsluiting 1: Nu spelen de instrumenten de blauwe en rode lettergrepen mee. De andere 
kinderen klappen en stappen.  
Tijdens het tussenspel: Instrumenten improviseren, andere kinderen dansen.  
Variatie : Groep 3: Het ritmespel uit kern 8 spelen tijdens het tussenspel.  

Suggesties voor bewegingen: 

Dit zijn mijn handen: Steek je handen vooruit en beweeg ze in de maat. 
Dat is mijn voet: Steek een voet omhoog en beweeg deze in de maat. 
Klap in je handen: Klap in de maat. 
Stamp met je voet: Sta(m)p in de maat met 1 voet.  
Dit zijn mijn vingers: Steek vier vingers (niet je duim) van elke hand omhoog en beweeg ritmisch je 
handen. 
Dat is mijn duim: Steek je beiden duimen op en beweeg ritmisch je handen. 
Tik tak vingers: Tik twee wijsvingers ritmisch tegen elkaar. 
Hoog die duim!: Laat de beide duimen omhoog gaan. 
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Dit zijn mijn handen
Dat is mijn voet

Klap in je handen
Stamp met je voet

Dit zijn mijn vingers
Dat is mijn duim
Tik tak vingers
Hoog die duim!
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