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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. Wat betekent ‘Merry Christmas’?  
2. Waar is de Kerstman?  
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. Welk liedje hoor je hier? 
2. Welke geluiden heb je gehoord? (Hond, klok, vliegen, kerkklokken, kinderen, uil) 
Stilte-afspraak maken.  
Zet de film aan.  
Bespreek na de film de antwoorden.  

Er is nog een extra filmpje: Klik op ‘Inleiding 2’ en verzin er zelf vragen bij. 

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. 

Kern 2 
Doel: Leren van nieuw couplet. 
Werkwijze:  

Zie kern 1.  
Wijs op de vormblokjes onderaan. Groen: Voorspel, tussenspel, naspel; Rood: Coupletten 
Leg uit en doe voor: klap op de rode lettergrepen.  

Groep: 3/4 
Thema: Kerstmis 
Inhoud: Een lied over jonge kerstboomverkopers, ritmes lezen en spelen, 
herkennen van melodiestukjes, ritmische spreekzinnen, kerstliedjes 
herkennen. 
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Groep ¾: Als dat goed gaat: Stap op de groene lettergrepen.  

Kern 3 
Doel: Leren van nieuw couplet. 
Werkwijze: 

Zie kern 1 en 2 
Groep ½: Zijn de kerstbomen hetzelfde als bij het vorige stukje? 

Kern 4 
Doel: Leren van nieuw couplet. 
Werkwijze:  

Zie kern 1, 2 en 3 

Kern 5 
Doel: Ritmisch spreken van zinnen. 
Werkwijze:  

Groep ¾: laat een kind de 4 zinnen voorlezen. 
Zet speler 1 aan: De kinderen luisteren en spreken het daarna meteen na, als een echo dus. 
Zo ook met de andere spelers.  
Wijs een spreekballon aan: De kinderen spreken de zin.  
Verdeel je klas in 4 groepen: Elk krijgt een zin. Wijs de zinnen aan en de groep met die zin spreekt. 

Kern 6 voor groep ¾ 
Doel: Lezen en spelen van ritmes. 
Werkwijze:  

Laat de kinderen even kijken naar de afbeelding. 
Zet de 1e speler aan: De kinderen luisteren.  
Zet de speler nog eens aan: De kinderen klappen mee. 
Zo ook met de andere 3 spelers. 
Verdeel je klas in 4 groepen: Elk krijgt een ritme/kleur. 
Die Ketting: tel 1 2 3 4 af: groep 1 begint met hun ritme, groep 2 volgt meteen enz. Na groep 4 is groep 
1 weer aan de beurt. 
Vraag hoe de instrumenten heten. (Bellenring(belletjes), buistrom, woodblock en triangel.) 
Neem de instrumenten erbij en verdeel ze over de groepen. Als je geen buistrom hebt, neem dan claves. 
i.p.v een bellenring kun je ook andere belletjes nemen.  
De Ketting opnieuw doen, nu met instrumenten. 
De Stapel: Groep 1 begint na jouw aftel, als dat goed gaat komt groep 2 erbij. enz. Ze stoppen op jouw 
teken. 
Het Blok: Na jouw aftel beginnen alle groepen tegelijkertijd. Ze stoppen op jouw teken. 

Kern 7 
Doel: Herkennen van bekende kerstliedjes 
Werkwijze:  

Vraag: Welke kerstliedjes kennen jullie? Kun je er ook een zingen?  
Zet de 1e speler aan en vraag: Als je het kent, mag je zacht mee neuriën. 
Als de speler klaar, vraag je hoe dit lied heet. 
Zo ook met de andere spelers. 
Je kunt ze natuurlijk ook de tekst laten meezingen, als ze die kennen.  
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Kern 8 voor groep ¾ 
Doel: herkennen van stukjes melodie  
Werkwijze:  

De kinderen nemen een kladblaadje en een pen: Ze schrijven de nummers 1 t/m 4 op. 
Bespreek kort de 4 plaatjes: Wat zie? (De kerstballen zijn verschillend, ze staan op verschillende 
hoogte.) 
Leg uit: Je hoort dadelijk een melodietje. Bij welk plaatje hoort dat? Schrijf de letter van dat plaatje bij 
nummer 1. 
Laat de spelers horen, de kinderen noteren de letters A, B, C en D in goede volgorde bij de nummers. 
Klaar? Klik op ‘check’ en kijk samen na. Laat eventueel de spelers nog eens horen. 

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.  
Vergeet niet de tekst te scrollen. 
Daarna zingen ze het lied nog eens, maar dan met de rechter (meezing)versie. 

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

Zie Afsluiting 1, maar nu ontbreken er woorden. 
Groep ¾: De kinderen nemen een kladblaadje en een pen: Ze schrijven de nummers 1 t/m 10 op. 
Scroll de tekst: De kinderen schrijven de ontbrekende woorden achter de nummers. 
Klaar? Kijk na met Afsluiting 1. 
Bij het tussenspel en naspel kunnen de kinderen de ritmes spelen uit kern 6.  
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Merlijn is de jongen met de grote wagen
Hij komt door de straten om te vragen:

Wie wil er een kerstboom,
Groot of klein?

Mensen kom toch kopen bij Merlijn

 Brit is het meisje met de grote wagen
Zij komt door de straten om te vragen:

Wie wil er een kerstboom,
Groen of wit?

Mensen kom toch kopen bij onze Brit 

 Tom is de jongen met de grote wagen
Hij komt door de straten om te vragen:

Wie wil er een kerstboom,
Recht of krom?

Mensen kom toch kopen bij onze Tom

Renee is het meisje met de grote wagen
Zij komt door de straten om te vragen:

Wie wil er een kerstboom,
Neem maar mee!

Mensen kom toch halen bij Renee
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