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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 sprookje heb je gezien? (Hans en Grietje) 
2. Welke instrumenten heb je gehoord? 
Stilte-afspraak maken.  
Zet de film aan. Bespreek na de film de antwoorden. 

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

Geef twee vragen vooraf:  
1. Wanneer begint precies de muziek? (Als de heks de de tekst laat vliegen.) 
2. Welke geluiden heb je gehoord? (Snurken, Miauw, vogeltjes, koekoek, hout, bubbelen van ketel, 
kuchen van de heks, tikken tegen de ketel, ontploffing,…..) 
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. 
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.  
Wijs op de vormblokjes onderaan.(paars: voorspel; Rood: Couplet; Groen: Tussenspel en naspel.) 
Leg uit en doe voor: klap op de rode lettergrepen.  
Groep ¾: Als dat goed gaat: Stap op de groene lettergrepen. 

Groep: 1/2/3/4 
Thema: Heksen 
Inhoud: Een lied over de heks Karoetsie (T+M: Cees West), ritmes lezen 
en spelen, instrumenten spelen m.b.v. tekst, luisteren naar geluiden, 
geluiden verzinnen bij plaatjes, tekstimprovisatie
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Kern 2 
Doel: Verzinnen van geluiden bij het plaatje. 
Werkwijze:  

Wijs de kat aan met een stok en vraag kort: Welk geluid maakt hij? De kinderen mauwen. Stok weg: 
geluid weg! Zo ook met de andere plaatjes. De schedel zegt natuurlijk niks: Die is dood. De bomen 
ruisen in de wind. De ketel pruttelt. De  heks…. 
Laat ook een kind aanwijzen.  

Kern 3 Groep 2/3/4 
Doel: Lezen en klappen van ritmes. 
Werkwijze: 

Groep 2: Laat ze kort beschrijven wat ze op de plaatjes zien. Zet de 1e speler aan: De kinderen luisteren 
en kijken. Zet de speler nog eens aan en de kinderen spreken mee.  
Groep ¾: Zet de 1e speler aan : De kinderen luisteren en kijken. Zet de speler nog eens aan en de 
kinderen spreken mee. Zet de 2e speler aan en de kinderen spreken en klappen mee.  
Groep ¾: Hoe vaak hoor je de hele reeks ritmes? (4x) 
Groep ¾: Tel zelf af 1234: De kinderen klappen en spreken de 4 ritmes 4x achter elkaar.  
Groep ¾: Tel zelf af 1234: De kinderen denken de woorden en klappen de ritmes. 
Raadspel: Klap 1 van de 4 ritmes: De kinderen raden welke jij geklapt hebt.  

Kern 4 Groep ¾ 
Doel: Serie ritmes klappen. 
Werkwijze:  

Laat de 1e serie horen en vraag: Heb je dit eerder gehoord? (Ja, het is de serie uit de vorige kern.) 
Tel 1234, zonder speler dus, en de kinderen klappen de serie nu.  
Variatie: Ze mogen het groene ritme niet hardop klappen, wel in hun hoofd denken. 
Probeer ook een andere serie: Eerst laten horen, evt. zelf eerst laten proberen, dan pas samen. 
Verdeel je klas in 4 groepen: Elke groep krijgt een kleur/ritme. Probeer zo de 1e serie te laten klappen. 
Als dat goed gaat ook en andere serie.  

Kern 5 Groep ¾  
Doel: Spelen van ritmes op instrumenten. 
Werkwijze:  

Vraag: Hoe heten de 4 instrumenten die je ziet? (Handtrom, bellenkrans (of belletjes) claves en triangel. 
Verdeel je klas in 4 groepen: Elke groep krijgt een kleur/ritme. Verdeel de instrumenten over de 4 
groepen.  
Zet speler 1 aan: De kinderen luisteren. Tel dan zelf 1234 af en de blauwe groep speelt hun serie 2x. 
Zo ook met de 2e serie: Let op: De eerste 4 tellen zijn rusten: Die laat je horen en zien door sssst ssst 
ssst ssst met de wijsvinger voor de lippen tikkend. 
Als elke serie even geoefend is: De Stapel: Blauw begint na jouw aftel 1234; Rood valt in op jouw 
teken (met 4 x sssst ), Groen komt er bij op jouw teken en tenslotte Paars. Ze stoppen op jouw teken. 
(Samen of na elkaar.) 
Probeer de Stapel ook eens in een andere volgorde. (Maar niet met rood beginnen….)  
Het blok: Jij telt af 1234 en dan beginnen alle groepen tegelijkertijd. 
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Kern 6 
Doel: Spelen van instrumenten op de worden uit de tekst. 
Werkwijze:  

Groep ½: Vraag 2 kinderen voor het bord en geef ze een trom: Spreek de tekst rustig en laat met jouw 
klappen zien wanneer die twee moet spelen op de trom. Zo ook met de andere instrumenten: Zet de 
volgende 2 kinderen naast de vorige 2. Dn zet je de speler aan: De 10 kinderen spelen, de anderen 
zingen.  
Groep ¾: Geef 5 kinderen de instrumenten: Zij spelen als hun kleur aan de beurt is; de andere kinderen 
spreken de tekst na jouw aftel 1234. Als dat goed gaat: Probeer het met de speler.   

Kern 7 
Doel: Verzinnen van toverspreuken. 
Werkwijze:  

Vraag: Wat voor een toverspreuk zegt de heks hier? Oefen nog even de spreuk. 
Verdeel je klas in 4 groepen: Elk krijgt een woord. Zorg dat de toverspreuk na jouw aftel 1234 vloeiend 
eruit komt. Ze moeten dus goed opletten.  
Klik op de witte pijl onderaan rechts: De spraakballonnen zijn nu leeg: Kent de heks nog meer 
spreuken? Laat de kinderen in groepjes spreuken van 4 woorden verzinnen.  
Laat een paar groepjes hun spreuken voordoen aan de klas; De klas zegt ze na.  

Kern 8 
Doel: Exact luisteren naar geluiden. 
Werkwijze:  

Groep ½: Geef ze van te voren de opdracht om goed te luisteren en te onthouden welke geluiden ze 
hebben gehoord. Maak de stilteafspraak en zet de speler aan.  
Groep ¾: Deel het werkblad uit. (Zei onderaan deze handleiding.) De kinderen nemen een pen. Leg uit 
dat ze een kruisje moeten zetten bij een van de tekeningen als ze een geluid horen dat er bij past. Er 
blijven een paar plaatjes over waar geen kruisje bij komt te staan. Maak de stilteafspraak en zet de 
speler aan. Kijk na afloop samen na door te vertellen welke geluiden niet meededen: Koe, schaap, eend. 

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

De klas gaat nu het hele lied zingen m.b.v de linkerspeler.  
Daarna zingen ze het lied nog eens, maar dan met de rechter (meezing)versie. 
Evt. met klap en stap op de rode resp. blauwe lettergrepen. 

Afsluiting 2 Groep ¾  
Doel: Het lied zelfstandig uitvoeren (m.b.v. de playbackversie); 
Werkwijze: 

Zie afsluiting 1: Tijdens het tussenspel spelen de kinderen het ritmespel uit kern 5.  
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Oki doki poki poetsie
Dit is het bos van heks Karoetsie

Niemand durft hier te lopen
Want ik schimmel hem in met snopen

Krijkel dijkel dokel doets
Wee die hier komt die bak ik een poets!

O vleermuis O koe O klok

O spook O uil O schaap

O piano O wolf O heks

O kat O hond O eend

Griezelen
Welke geluiden heb je gehoord? Kleur het rondje bij het plaatje in....

naam: __________________
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