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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? Welke dieren zie je? 
2e les: Wat hebben we de vorige keer geleerd? 

Inleiding 1 
Doel: Gericht luisteren naar muziek. 
Werkwijze:  

Geef twee vragen vooraf:  
1. Kijk goed: Waar gaat dit filmpje over? Hoeveel ganzen zie je? Wie staat vooraan in de rij? 
2. Welke instrumenten hoor je? (Drums, bas, elektrische gitaar, orgel) 
Stilte-afspraak maken. 
Zet de film aan. Bespreek na de film de antwoorden. 

Inleiding 2: Voor de tweede les, voor groep 3 en 4 
Doel: Gericht luisteren naar muziek. 
Werkwijze:  

Geef twee vragen vooraf:  
1. Kijk goed: Waar gaat dit filmpje over? Hoeveel mensen zie je telkens? Wie staat vooraan in de rij? 
2. Welke instrumenten hoor je? (Viool en andere strijkers, fluit, trompet, pauken, slagtrom, fagot, hobo,
…Veel instrumenten  uit het symfonie-orkest) 
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. Vraag: Heb je die muziek eerder gehoord? (Ja, bij het filmpje) 
(Groep 3/4: Laat een kind de tekst voorlezen.) 
(Groep 3/4 Laat de speler 1x horen; alle kinderen lezen zacht mee.) 
Groep 1/2: Lees de tekst zelf voor. Laat met je vingers telkens het aantal zien: 1, 2, 3, 4 
Laat de speler 1x horen; de kinderen neuriën mee.  
Laat de  speler 1x horen: De kinderen zingen zacht mee. 
Beeld samen de dieren uit: Bijvoorbeeld: 

Haan: Hand op je hoofd (kam) 
Kip: Hoofd naar beneden (Pikken) 
Eend: Met je handen snavel nabootsen 
Gans: Met je armen jezelf ‘dik maken’ en waggelen. 

Zing nog eens samen het lied terwijl je de dieren uitbeeldt.  
Haal  resp. 1, 2, 3 en 4 kinderen voor de klas die de haan, de kippen, de eenden en de ganzen uitbeelden. 
Voordoen: Klap in je handen bij elke rode lettergreep.  

Groep: 1/2 en 3/4 
Thema: Boerderijdieren/Supermarkt 
Inhoud: Een liedje in twee heel verschillende versies: Pop- en klassiek, 
twee verschillende teksten. Ritme en maat, spelen op instrumenten, 
(her)kennen van drie (klassieke) instrumenten.
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Kern 2 
Doel: Ritmische spreken en klappen 
Werkwijze:  

Bespreek samen het eerste rijtje: Wat zie je? (Kippen, eenden, ganzen, haan.)  
Laat de speler 1 horen; De kinderen luisteren. 
Laat de speler 1 nog eens horen: De kinderen spreken mee.  
Vraag: Hoe vaak wordt het rijtje gezegd? (4x) 
Laat de speler 1 nog eens horen: De kinderen spreken en klappen mee. (Let op: haan=1 klap, de andere 
2 klappen) 
Zo ook met rijtje 2. 
Tel zelf af: 1,2,3,4 en spreek/klap de rijen nog eens. (Zonder speler) 

Kern 3 
Doel: Reageren met instrumenten op een kleur.  
Werkwijze:  

Leg de 4 of 8 instrumenten klaar voor je op grond/tafel: Woodblock(s), bellenring(en), triangel(s) en 
handtrom(men).  
Bespreek heel kort de kleuren van de vier eieren: Rood, groen, geel en blauw. 
Bespreek dan kort de 4 instrumenten op de auto, laat ze de echte instrumenten aanwijzen.  
Laat 4 kinderen een instrument pakken.  
Jij wijst een ei aan: het kind met het instrument laat het horen. Zo ook met de andere eieren. 
Wisselen van instrumenten. Jij noemt een kleur en het kind met dat instrument speelt. 
Variatie: Maak zelf vier kaartjes met die kleuren. Steek een kaartje op: Kinderen reageren door te 
spelen. 
Groep 2/3/4: De klas zingt het hele lied: Tijdens het voor-, tussen- en naspel mag een aantal kinderen op 
hun instrumenten zelf een ritmespel verzinnen.  
Groep 2/3/4: Variatie: Wijs drie eieren achter elkaar aan: De drie instrumenten spelen achter elkaar. 

Kern 4 
Doel: Reageren met instrumenten op een kleur. 
Werkwijze:  

Welk instrument hoorde ook al weer bij elke kleur? (Geel=trom, blauw=woodblock, groen=bellenring, 
rood=triangel) 
1e rij: Wijs rustig elk ei na elkaar aan: De kinderen spelen op het goede moment hun instrument.  
Laat ook een keer door een kind aanwijzen. 
Hetzelfde met de 2e rij.  
Laat ze de 3e rij bekijken. Welke kleuren zijn er bij gekomen? (wit en zwart) Wat zou je dan moeten 
doen? Stel voor: Zwart=geen instrument=stil, wit=alle instrumenten.) 

Kern 5 voor groep (2) 3 en 4, voor de 2e les. Eerst inleiding 2 bekijken! 
Doel: Leren van nieuwe tekst op de eerder aangeleerde melodie.  
Werkwijze:  

Groep 3/4: Laat een kind de tekst voorlezen. 
Groep 3/4: Laat 2 kinderen de tekst voorlzen: kind 1: De eerste stukje zin, kind 2: De ‘antwoorden’.  
Spreek af: Als je de muziek hoort: 

1e rondje luisteren, 2e rondje neuriën, daarna meezingen. Zet de speler aan: 
Verzin bij elke figuur een beweging. Herhaal de tekst nog even met de bewegingen erbij. 
Zet de speler aan: De kinderen zingen en maken de bewegingen erbij. 
Voordoen: Klap op de rode lettergrepen, stap op de blauwe lettergrepen. 
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Kern 6 voor de 2e les 
Doel: Reageren met instrumenten op een kleur. Variatie op kern 3. 
Werkwijze:  

Bespreek kort welke instrumenten je ziet. Welke zijn er bij gekomen? (bekken en claves) 
Oefen zoals in kern 3 aangegeven staat.  

Kern 7 voor de 2e les 
Doel: Reageren met instrumenten op een kleur. Variatie op kern 4. 
Werkwijze:  

Vraag: Welk instrument hoorde ook al weer bij elke kleur? (Geel=trom, blauw=woodblock, 
groen=bellenring, rood=triangel, oranje=bekken, paars=claves) 
Zie verder kern 4. 
Twee nieuwe kleuren: laat ze zelf ‘een spelregel’ verzinnen voor bruin en roze. (Bijvoorbeeld: Jongens/
meisjes spelen. Of: Bruin: Alles waar hout aan zit, roze: Alles waar metaal aan zit.) 

Kern 8 voor de 2e, 3e les 
Doel: Kennismaken met 3 instrumenten: Viool, dwarsfluit en trompet.  
Werkwijze:  

Groep 1/2: Vraag: Hoe heten deze instrumenten? Waar zijn ze van gemaakt?  
Groep 1/2: Laat speler 1 horen en vraag: Welk instrument heb je gehoord? In welk vak staat: blauw, 
geel of rood?  Hoe heet dat instrument ook al weer? Laat de speler nog eens horen. Zo ook met de 
andere spelers.  
Groep 3/4: Laat een kind de namen van de instrumenten voorlezen.  
Laat alledrie spelers achter elkaar horen en vraag dan in welke volgorde ze de instrumenten hebben 
gehoord. Klik op ‘check’ om het te controleren.  
Bespreek kort hoe je elk instrument moet bespelen: Strijken, blazen, de houding van de handen,…. 

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. Ze spelen alleen tijdens het 
tussenspel: Jij wijst de eieren aan, telkens in variatie.  
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. 

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

Zie Afsluiting 1: Nu met de 2e versie van het lied.  

Opdracht bij werkblad: Zie onder: 
Laat ze de eieren onderaan kleuren in de kleuren die gebruikt zijn bij kern 3/4 of 5/6. 
Groep 3/4: Laat met rood en blauw de lettergrepen onderstrepen waarbij ze klappen c.q. stappen.  
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Een witte haan: Kukeleku
Twee witte kippen: Tooook-Tooook
Drie witte eenden: Kwek kwek kwek
Vier witte ganzen: Gak Gak Gak Gak 
Staan in de rij: O?
Staan in de rij; ZO!
Staan in de rij voor de boerderij! 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Een Hoge Heer: Goededag
Twee dikke dames: Toedeloe Toedeloe
Drie jonge jongens: Hoi Hoi Hoi
Vier mooie meiden: Doei Doei Doei Doei
Staan in de rij: O?
Staan in de rij; ZO!
Staan in de rij bij de Albert Heijn!
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