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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. Welke instrumenten hoor je? (Piano, klokkenspel, viool, cello, contrabas, hobo, ……) 
2. Groep 1/2: Hoeveel rode ballen waren er? (4) 
3. Groep 3/4: Hoeveel kerstballen zijn er? (9) 
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. Wat hangen vader en moeder bij de open haard? (2 sokken) Waar zijn die voor? (Om cadeautjes in te 
krijgen.) 
2. Welk bijzonder cadeau krijgt de kleine beer?  
Als je het liedje kent, mag je zachtjes meezingen.  
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 1/2/3: Lees de tekst voor.  
Groep 4: Laat een kind de tekst voorlezen.  
Spreek de tekst zin voor zin voor en laat ze die nazeggen. 
Laat de speler 1x horen; de kinderen neuriën mee.  
Laat de  speler 1x horen: De kinderen zingen mee. 

Kern 2 
Doel: Leren van couplet 2 
Werkwijze:  

Zie kern 1. 
Kies twee kinderen: Zij spelen op de rode lettergrepen triangel, belletjes op de groene lettergrepen. 

Groep: 1/2/3/4 
Thema: Kerst 
Inhoud: Een variatie op het welbekende liedje Luid klokje Klingeling, 
Spelen met instrumenten, toonladders maken, exact luisteren.
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Kern 3 
Doel: Leren van couplet 3 
Werkwijze: 

Zie kern 1 en 2 
Groep 3/4: Wijs op de vormklokjes onderaan: Groen=voor-, tussen- en naspel, rood=coupletten 

Kern 4 
Doel: Leren van couplet 4 
Werkwijze:  

Zie kern 1,2 en 3. 

Kern 5 
Doel: Exact luisteren naar aantal geluiden 
Werkwijze:  

Opdracht: Luister goed: Hoe vaak hoor je de bel slaan. tel zacht in jezelf en laat met je vingers zien 
hoeveel keer je de bel gehoord hebt. Zet speler 1 aan. 
Groep 1/2: Alleen speler 1 t/m 4. Daarna gaat het boven de 10. Je mag meteen het goede antwoord 
geven. 
Groep 3/4: Alle spelers. Laat de kinderen de antwoorden opschrijven. Klaar? Klik dan op ‘Check’ en 
kijk samen na.  

Kern 6 
Doel: Koppelen van stukjes melodie aan een notatie 
Werkwijze:  

Vraag: Wat zijn de verschillen tussen de vier plaatjes? (Kleuren, belletjes staan op verschillende hoogte) 
Zet speler 1 aan en vraag daarna: Bij welk plaatje zou dat horen? Noteer het antwoord dat het meest 
gegeven is. 
Zo ook met speler 2, 3 en 4. 
Klaar: Klik op ‘Check’ en kijk samen de antwoorden na. 
Laat de spelers nog eens horen. Wijs intussen de toonhoogte op het bord aan.  

Kern 7 
Doel: Spelen van instrumenten. 
Werkwijze:  

Vraag: Welk instrument staat er in de rode klok? (Triangel) En in de groene? (Belletjes of Bellenring) 
Blauwe? (Maracas of sambaballen) Gele? (Bekken) 
Vraag: Welk geluid maakt de triangel? Ze imiteren met stem en handgebaar de triangel. Zo ook met de 
3 andere instrumenten. 
Wijs een klok aan en de kinderen laten het geluid met hun stem horen. Hand weg = geluid weg. 
Verdeel de echte instrumenten nu over vier groepen. Wijs een kleur aan: Die groep gaat spelen. Als 
kinderen geen instrument hebben, maken ze het geluid met de mond.  
Wijs ook een twee kleuren tegelijk aan. 
Laat ook een paar kinderen aanwijzen. 

Kern 8 
Doel: kennismaken en spelen met de toonladder. 
Werkwijze:  

Als je de kern opent, hoor je meteen een geluid: De laagste toon van de toonladder, de laagste kerstbal 
in de boom. Als je op een kerstbal klikt, hoor je een (nieuwe) toon. Zo ook met de 8 blokjes aan de 
rechterkant. 
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Laat kinderen er mee spelen en ontdekken.  
Ga dan zelf van onder af de kerstballen aanblikken. De kinderen kunnen de klank nazingen. 
Groep 3/4: Wat valt je op? (De tonen worden steeds hoger…) 

Afsluiting 1 
Doel: Het lied zelfstandig uitvoeren (ook m.b.v. de playbackversie)  
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.  
Tip: Je kunt ook de rechterspeler aanzetten als je maar 1 couplet geleerd hebt: Dan zingen ze 4x achter 
elkaar couplet 1.  

Afsluiting 2 voor de 2e, 3e les, voor groep 4. 
Doel: Het lied zelfstandig uitvoeren (m.b.v. de playbackversie) maar nu met een andere tekst. 
Werkwijze: 

Vertel: Het eerste couplet is hetzelfde, maar de volgende zijn anders dan bij de vorige versie. 
Lees samen de tekst even door. 
Dan samen gaan zingen.  
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Luid, klokje klingelingeling 
Luid, klokje kling 

Buiten is het donker 
Mooie sterren flonk’ren 

Kerstboomlichtjes branden 
Nu in alle landen 

Luid, klokje klingelingeling 
Luid, klokje kling 

Kerstklokken luiden door de nacht 
Luiden hard en zacht 

Uit de  hoge toren 
Laat een klokje horen 
Dat het alle mensen 

Vrede wil gaan wensen 
Kerstklokken luiden door de nacht 

Luiden hard en zacht 

Kaarslichtjes waken voor het raam 
Stil en voornaam 

Achter deze muren 
En ook bij de buren 

Wordt nu fijn gegeten 
En de zorg’ vergeten 

Kaarslichtjes waken voor het raam 
Stil en voornaam 

Kerstballen hangen in de boom 
Hoog in de boom 

Hars- en dennengeuren 
Glas in vele kleuren 

Zie de lichtjes dansen 
En de slingers glanzen 

Kerstballen hangen in de boom 
Hoog in de boom 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Luid, klokje klingelingeling 
Luid, klokje kling 

Buiten is het donker 
Mooie sterren flonk’ren 

Kerstboomlichtjes branden 
Nu in alle landen 

Luid, klokje klingelingeling 
Luid, klokje kling 

IJssterren groeien op het glas 
IJs op de plas 

En in alle plaatsen 
Kan je nu gaan schaatsen 
Wollen muts en wanten 

Onder mijn trui wat kranten 
IJssterren groeien op het glas 

IJs op de plas 
 

Sneeuwvlokken dwarr’len in het rond 
Sneeuw op de grond 
Alle kinderen sleeën 

Meestal met zijn tweeën 
Kijk, dat kleine jochie 

Vliegt nou uit het bochie 
Sneeuwvlokken dwarr’len in het rond 

Sneeuw op de grond 

Kerstliedjes zingen rond de stal 
Stemmen overal 

Engelse of Franse 
Engelen die gaan dansen 
En dat Hollands wijsje 
Hoort ook op het lijstje 

Kerstliedjes zingen rond de stal 
Stemmen overal
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