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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: Nauwkeurig kijken en luisteren 
Werkwijze:  

Geef twee vragen vooraf:  
1. Welk liedje zingen ze? Wat betekent dat liedje? 
2. Hoeveel mensen zie je zingen?  
3. Groep ¾: Hoor je ook instrumenten spelen? (Ja, drums, bas, ….) 
Stilte-afspraak maken.  
Zet de film aan. Bespreek na de film de antwoorden. 

Inleiding 2: Voor de 2e les 
Doel: Nauwkeurig kijken en luisteren 
Werkwijze:  

Geef twee vragen vooraf:  
1. Hoe wordt deze taart gemaakt? 
2. Je mag zacht mee neuriën met de muziek.  
3. Groep ¾: Hoeveel kaarsjes staan er op, denk je?  (Ze mogen schatten, het zijn er 36.)  
Stilte-afspraak maken.  
Zet de film aan.  
Bespreek na de film de antwoorden.  

Kern 1 
Doel: Leren van de tekst en de melodie van liedje 1 
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.  
Groep ¾: Wijs op de vormblokjes (hoedjes) onderaan: Groen = voor- ,tussen- en naspel; blauw = 
zanggedeelte.  
Variatie: Als het blauwe hoedje komt, ga je staan zingen, als het groene hoedje komt, ga je (stil) zitten. 
Groep ½: Leg uit en doe voor: klap op de rode en blauwe lettergrepen. 
Groep ¾: Leg uit en doe voor: klap op de rode en stap op de blauwe lettergrepen. 

Groep: 1, 2, 3 en 4 
Thema: Jarig. 
Inhoud: Een les met drie verjaarsliedjes, waarvan 2 erg bekend. Spelen 
met instrumenten, lezen en spelen van ritmes, exact tellen en puzzelen. 
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Kern 2 
Doel: Leren/ophalen van de tekst en de melodie van liedje 2 
Werkwijze:  

Zie kern 1.  

Kern 3 
Doel: Leren/ophalen van de tekst en de melodie van liedje 3 
Werkwijze: 

Zie kern 1. 
Zeer waarschijnlijk kennen jullie een iets andere versie van dit lied. Dus je moet wat tijd steken in deze 
afwijkende tekst.  
In Afsluiting 2 vind je nog een uitgebreidere versie van dit lied.  

Kern 4 voor groep (2), 3 en 4 
Doel: Spelen in de maat met instrumenten 
Werkwijze:  

Uitleg voor jou: Elk van de 3 liedjes heeft een andere maatsoort: Dit lied heeft een 6/8 maatsoort. Een 
soort ‘huppeltje’ zit er in. Het is belangrijk dat kinderen in verschillende maatsoorten de maat leren 
voelen en klappen, lopen enz. Als de klap- en stapoefening in kerm 1 goed ging, kun je hier ook aan 
beginnen. Voor groep 2: Afhankelijk van de muziekervaring kun je deze kern wel doen. 
Verdeel je klas in 2 groepen: Groep 1 klapt op rood, groep 2 stapt op blauw. 
Verdeel nu trommen en triangels over de 2 groepen. (Je kunt uiteraard ook andere instrumenten 
gebruiken, als je er maar duidelijk bij zegt welke kleurgroep dat instrument hoort.) 
Start de muziek; de kinderen spelen en proberen al mee te zingen.  
Herhaal dit en zorg dat de kinderen meer gaan zingen en spelen tegelijk.  

Kern 5 voor groep (2), 3 en 4 
Doel: Spelen in de maat met instrumenten 
Werkwijze:  

Uitleg voor jou: Dit lied heeft een ¾ maat, een wals. Zie verder kern 4.  

Kern 6 voor groep 3 en 4 
Doel: Spelen in de maat met instrumenten 
Werkwijze:  

Uitleg voor jou: Dit lied heeft een 2/4 maat, een mars. 
Zie verder kern 4. Maar nu zijn er 4 instrumenten.  
Bespreek ook even de naam van de instrumenten: Bellenring (beatring), handtrom, bekken, triangel. 
Tip: Begin met 4 kinderen voor de klas die elk een van de 4 instrumenten speelt. Zet ze op de juiste 
volgorde en help door aan te wijzen wanneer ze aan de beurt zijn.  

Kern 7 voor groep 3 en 4 
Doel: Lezen en spelen van ritmes 
Werkwijze:  

Bespreek even de naam van de instrumenten: Bellenring (beatring), handtrom, bekken, triangel, claves. 
Laat speler 1 horen: De kinderen kijken en luisteren, 
Laat de speler nog eens horen: De kinderen klappen mee. 
Tel zelf nu  1 2 3 4 af: De kinderen klappen het rode ritme. 
Zo ook met ritme 2, 3 en 4. Wacht nog even met ritme 5.  
Verdeel je klas in 4 groepen en verdeel de instrumenten over die groepen. 
De Stapel: Rood begint, blauw komt erbij, dan groen en roze. 
Als dit heel goed gaat vraag je 2 kinderen voor ritme 5.  
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Kern 8 
Doel: Exact tellen, puzzelen 
Werkwijze:  

Groep ½: Ga eerst het aantal taarten laten tellen. Leg uit: Op elk taart staan kaarsjes, maar niet evenveel. 
Neem enkele taarten en laat daarvan de kaarsjes tellen.  
Groep ½: Leg uit: Je hoort dadelijk een feesttoeter blazen: Tel hoeveel keer je de toeter gehoord hebt. 
Zet speler 1 aan: De kinderen tellen zacht op hun vingers. Zo ook met de 2e, 3e en 4e speler. Je kunt 
later de andere spelers nog een kee gebruiken. 
Groep ¾: De kinderen nemen een kladblaadje en een pen. Ze tekenen een rijtje van 4 rondjes en een 
rijtje van 5 rondjes erachter, twee groepen dus.  
Leg uit: Je hoort dadelijk een feesttoeter blazen: Tel hoeveel keer je de toeter gehoord hebt. Schrijf dat 
getal onder het 1e rondje. Zet speler 1 aan. De kinderen tellen en noteren. Zo ook met alle volgende 
rondjes. Klaar? Klik op ‘Check’ en kijk samen na.  
Leg uit: Bij elke taart staat een letter. Als je van de eerste taart de kaarsjes telt, zie je dat dat er 9 zijn: Bij 
welk rondje moet je dan de letter ‘i’ schrijven? Juist: Bij het 2e rondje. Ga nu kaarsjes tellen en de letters 
schrijven bij het juiste rondje. Welke woorden komen dan te voorschijn? (Hiep Hoera) 

Afsluiting 1 
Doel: Het zelfstandig zingen van de potpourri van verjaarsliedjes. 
Werkwijze: 

De klas gaat nu het hele lied zingen m.b.v de linkerspeler.  
De volgorde kun je van te voren even uitleggen: 2x jarig zijn, 2x de kop van de kat, Happy birthday (in 
het Nederlands) en als afsluiting 2x Lang zullen ze leven.  
Vergeet niet de tekst te scrollen. 

Afsluiting 2 
Doel: Het lied ‘Happy Birthday’ in uitgebreide versie zingen 
Werkwijze: 

Lees samen even de hele tekst door: Het eerste gedeelte kennen ze al van kern 3. 
Zet de speler aan: Ze zingen het hele lied. Let op: Het is een meezingversie en telkens komt er een 
tussenspel.  
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Jarig zijn, jarig zijn
O, dat is zo fijn

Dan word je ‘s morgens wakker
Al met zo’n fijn gevoel
Dan staat er bij de tafel 
een mooi versierde stoel
Dan komt er veel visite,

je wordt eens fijn verwend
Want iedereen is aardig

als je jarig bent (2x) 

Jarig zijn, jarig zijn
O, dat is zo fijn

Dan word je ‘s morgens wakker
Al met zo’n fijn gevoel
Dan staat er bij de tafel 
een mooi versierde stoel
Dan komt er veel visite,

je wordt eens fijn verwend
Want iedereen is aardig

als je jarig bent (2x) 

Een fijne verjaardag voor jou
Een fijne verjaardag voor jou
Een mooie taart en limonade

en cadeautjes voor jou

Wel gefeliciteerd
Wel gefeliciteerd

Mooie slingers en ballonnen
Wel gefeliciteerd 
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