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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? Herken je de achtergrond? (Fata Morgana, Efteling) 
2e les: Wat hebben we de vorige keer geleerd? 

Inleiding 1 
Doel: Nauwkeurig kijken en luisteren 
Werkwijze:  

Geef twee opdrachten vooraf:  
1. Kijk naar de verschillen in de instrumenten. 
2. Hoe wordt op de instrumenten gespeeld? 
Stilte-afspraak maken.  
Zet de film aan. Bespreek na de film de antwoorden. Vertel dat de twee rechter instrumenten Doumbeks 
heten; het meest linkse is een Darbuka (of Darabuka). De Doumbek is meestal van aardewerk gemaakt, 
de Darbuka meestal van metaal, is kleiner en klinkt wat feller. Het tweede instrument van links noemen 
wij een Tamboerijn, maar heet in het Arabisch een Rigg.  

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

Geef twee vragen vooraf:  
1. Hoe maakt de speler lage geluiden? (In het midden van de trom slaan.) 
2. Wat doen de vingers boven op de trom? (Ze maken een fel, hoog geluid.) 
Stilte-afspraak maken.  
Zet de film aan.  
Bespreek na de film de antwoorden. Vertel: Dit instrument heet een bendir. Het is een van de vele 
frametrommen. ) 

Kern 1 
Doel: Leren van de tekst en de melodie. 
Werkwijze: 

Laat de speler 1x horen. 
Zet de speler aan: alle kinderen lezen zacht of playbacken mee.  
Klik rechtsonder op ‘Vertaling liedje’. Lees samen de Nederlandse tekst door. Klik dan op ‘terug’.  
Zet de speler aan: de kinderen neuriën mee. 
Spreek de tekst, zonder speler, langzaam: Klap op de rode lettergrepen, stap op de blauwe. 
Zet de speler aan: De kinderen zingen mee. 
Nog eens, maar klappen en stappen ze op de rode resp. blauwe lettergrepen.  

Groep: 5/6 
Thema: Niet-westerse muziek 
Inhoud: Een Berbers klapliedje, ritmes lezen, ritmes spelen m.b.t. tekst en  
notatie, ritmes ontwerpen, informatie over verschillende instrumenten.
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Kern 2 
Doel: Leren van handenspel bij het lied. 
Werkwijze:  

De eerste twee regels: Klappen met je handen in de maat. 
De volgende twee regels: Tikken met beide handen op de knieën in de maat 
De volgende twee regels weer klappen in de maat. 
De laatste twee regels: Niks doen, alleen zingen. 
Wijs op de vormfiguren onderaan. Paars: Voorspel, Groen: zang, Goud: Tussenspel 
Vraag: Hoe vaak wordt het liedje dus gezongen? (4x) 

Kern 3 
Doel: Spelen van instrumenten bij het lied. 
Werkwijze: 

Voorbereiding: Klap het ritme terwijl je het lied zingt, zonder speler. D.w.z. dat elke lettergreep nu 
geklapt wordt.  
Verdeel je klas in 4 groepen: Elke groep krijgt een kleur, een stuk tekst.  
Verdeel de 4 instrumenten over de groepen.  
Zet de speler aan: Elke groep zingt en speelt zijn gedeelte. Let op: het lied komt weer 4x. Maar er wordt 
deze keer niet gezongen, dat moeten de kinderen nu zelf doen.  

Kern 4 
Doel: Lezen en spelen van ritmes vanaf notatie. 
Werkwijze:  

Vraag: Hoe heten de vier instrumenten die je ziet? (Darbuka (trom) , Bekken, Triangel, Beatring 
(belletjes)) 
Zet speler 1 aan: De kinderen luisteren en kijken. 
Zet de speler nog eens aan: De kinderen klappen mee. 
Tel nu zelf 1 2 3 4 af: de kinderen klappen het ritme, zonder speler. 
Zo ook met de 3 andere ritmes. 
Verdeel je klas in 4 groepen: Elke groep krijgt een kleur, een ritme. verdeel de instrumenten over de 4 
groepen. Natuurlijk mag je ook een handtrom gebruiken als je geen Darbuka hebt. 
De Stapel: Groep 1 speelt na jouw aftel hun ritme. Gaat dat goed komt groep 2 erbij, dan groep 3 en 
tenslotte groep 4.  
Variatie: Groep 1 en 4 (blauw en bruin) beginnen samen: Deze twee ritmes vullen elkaar aan. Dan 
vallen groep 2 en 3 (Roze en groen) samen in. Ook deze twee vullen elkaar mooi aan.  
Probeer nu dit tijdens de tussenspellen te spelen.  

Kern 5 
Doel: Zelf ritmes ontwerpen. 
Werkwijze:  

Hiervoor heb je het werkblad nodig: Zie onderaan deze handleiding. 
Laat de kinderen in groepen van 4 zelf ritmes bedenken en noteren op hun werkblad. Ze moeten met 
tikken en klappen ook zelf even de ritmes per groepje uitproberen. 
Laat dan elke groepje hun resultaat horen op de instrumenten.  

Kern 6 
Doel: Kennismaken met het instrument de ‘Oud’ of ‘Ud’ 
Werkwijze:  

Geef vooraf de opdrachten: 
1. Hoe wordt dit instrument gemaakt? 
2. Op welk instrument vind jij het lijken? (Gitaar, luit, mandolien.)  

http://www.musicoach.nl


Koeloelie Ⓒ www.musicoach.nl 

Stilte-afspraak maken.  
Zet de film aan.  
Bespreek na de film de antwoorden. Vertel: Dit instrument heet een Oud of Ud. Het is familie van de 
gitaar. Of van het middeleeuwse instrument  de Luit. Het heeft acht snaren die in 4 paren gestemd zijn.  

Kern 7 
Doel: Kennismaken met meer instrumenten uit Noord-Afrika en Midden-Oosten.  
Werkwijze:  

Opdracht: Laat ze kort in duo’s of groepjes overleggen over het uiterlijk van elk instrument. 
Bespreek de antwoorden bij elk instrument: Laat meteen de speler bij elk instrument horen.  
Vraag een paar kinderen de namen uit te spreken. (Fonetisch: Sentier, Karkabek, Oet, Bendier, 
Darboeka.) 
Geef de opdracht om nog een keer erg goed te kijken: We gaan namelijk een quiz doen. 
De kinderen nemen het werkblad en een potlood. (Zie onderaan deze handleiding)  
Klik dan rechtsonder op ‘Quiz’.  
Klik op de de eerste speler: De kinderen luisteren en schrijven een letter bij nummer 1 en dezelfde letter 
achter een van de namen van instrumenten. Daarna hetzelfde met de andere spelers. 
Klaar? Klik op Check en kijk samen na. Laat eventueel nog spelers horen.  

Kern 8 voor de 2e, 3e les 
Doel: Kennismaken met oriëntaals dans i.c.m. darbuka/doumbek 
Werkwijze:  

Opdracht vooraf: Welke instrumenten zie je in dit filmpje? (Darboeka, Rigg (tamboerijn), Bendir, 
bongo’s (twee kleine naast elkaar)) 
Zet de film aan.  
Bespreek na de film de antwoorden. 
Als je op ‘Kern 8’ klikt, is er nog een filmpje over oriëntaals dans. Bekijk zelf vooraf of je dit geschikt 
vindt voor jouw groep.  

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. 
Tijdens het tussenspel kunnen ze de ritmes uit kern 4 spelen op instrumenten. 

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

Zie Afsluiting 1. 
Nu kunnen ze het bandenspel uit kern 2 i.c.m. instrumentenspel uit kern 3 uitvoeren. 
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Koeloelie ja naes 
meda tarie foena 
hal tarie foena 

a iewas bil ee-iedie 
Eedie eedie ee-iedie 
la iewa bil ee-iedie 

ah ah ah 
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