
Lego Ⓒ www.musicoach.nl 

 

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 4 dingen worden er gebouwd? (Huisje, mensje, hondje en auto) 
2. Onthoud de woorden van het refrein. (Het stukje wat telkens terugkomt.)   
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 gebeurt er in deze film? 
2. ken je de muziek die je hoort bij deze film. Je mag zachtjes meezingen! 
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. 
¾ Laat een kind de tekst voorlezen. Groep ½: Jij leest de tekst voor. 
¾ Zet de speler aan: alle kinderen lezen zacht mee.  
½ oefen de tekst op verschillende manieren: Zin voor zin na laten zeggen, de zin af laten maken, enz.  
Zet de speler aan: de kinderen neuriën mee.  
Zet de speler aan: De kinderen zingen mee. 
Bedenk een eenvoudig gebaar bij elke zin.  

Kern 2 
Doel: Leren van nieuw couplet. 
Werkwijze:  

Zie kern 1.  
¾ Wijs op de vormblokjes onderaan. Geel=voor- en tussenspel; blauw=couplet; groen=refrein  

Groep: 1/2/3/4 
Thema: Lego, bouwen 
Inhoud: Een lied over bouwen met Lego, instrumenten spelen, melodie 
herkennen en benoemen a.h.v. grafische weergave, begeleiding spelen met 
Boomwhackers.
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2/3/4 Leg uit en doe voor: klap op de rode lettergrepen.  Als dat goed gaat: Stap op de blauwe 
lettergrepen.  

Kern 3 
Doel: Leren van nieuw couplet. 
Werkwijze: 

Zie kern 1 en 2 

Kern 4 
Doel: Leren van nieuw couplet. 
Werkwijze:  

Zie kern 1, 2 en 3 

Kern 5 
Doel: Spelen van instrumenten 
Werkwijze:  

Vraag: Welke instrumenten zie je? (Handtrom, woodblock, belletje en triangel) 
Vraag: Welke kleuren blokjes zie je? 
Hoe klinkt een trom: laat eens horen met je stem. Hoe speel je de trom: laat eens zien met je handen. 
Zo ook met de andere 3 instrumenten. 
Verdeel de instrumenten. 
Wijs een blokje aan: Die kinderen spelen op hun instrument. 
Zeg de kleur van een blokje: Die kinderen spelen op hun instrument. 
Er zijn nog andere kleuren: Wat zouden die betekenen? Verzin met de kinderen opdrachtjes. 
(Bijvoorbeeld: wit = allemaal spelen; paars = de kinderen zonder instrument klappen in hun handen, 
enz.) 
Laat ook een kind dit spel leiden. 

Kern 6  Oefen eerst kern 5. 
Doel: Spelen met instrumenten  
Werkwijze:  

Oefen eerst met rood en blauw: Om beurten slaan ze op hun instrumenten terwijl de hele groep de tekst 
spreekt of zingt.  
Oefen dan apart met roze en groen. Elke lettergreep is een slag. Oefen erop dat roze niet de laatste tik 
mee speelt. Die is alleen voor groen! 
Gaat dat goed: Allemaal samen spelen.  

Kern 7 Voor groep 3/4 
Doel: Herkennen van melodie a.h.v. grafische weergave 
Werkwijze:  

Leg uit: Elk plaatje is een stukje muziek, een melodie. Maar ze zijn allemaal anders.  
Vraag: Wie zou plaatje C kunnen zingen? En plaatje B? 
Leg uit: We gaan een raadspel doen: je hoort een melodie en dan moet jij raden bij welk plaatje dat 
hoort. Je mag nog niks zeggen en wacht tot ik je een vraag stel. 
Zet de 1e speler aan: De kinderen luisteren en kijken. (Let op de melodie komt telkens 2x)  
Nu vraag je aan de groep: Wie kiest A? (Wijs dat plaatje voor de zekerheid aan.) Wie kiest B? Enz. Jij 
geeft nog geen antwoord. 
Zo met alle spelers. Klaar? Klik op ‘CHECK’ en kijk samen na. Eventueel elke speler nog eens in de 
goede volgorde laten horen.  
Leg eventueel uit waarom ze zo eruit zien. Wat is het verschil tussen A en C? 
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Kern 8 
Doel: Begeleiding spelen met Boomwhackers  
Werkwijze:  

Opdracht: Zoek samen eerst de juiste BW uit. Let op: B doet niet mee, maar Bb wel. at is de enige BW 
met een witte sticker erop.  
Dan klik op de pijl rechtsonder. Er komt een nieuwe pagina. 
Verdeel de BW. Alle kinderen kijken dan wanneer ze aan de beurt zijn:  
2x Bb-F-D  (Bb-akkoord);  
2x c-A-F-C  (F-akkoord); 
2x c-Bb-G-E-C  (C7-akkoord) en weer 
2x c-A-F-C  (F-akkoord) 
Dit wordt herhaald, de laatste wordt maar 1x gespeeld 
Oefen eerst langzaam terwijl je mee wijst op het bord.  
Zet dan de 1e speler aan: Je hoort de aftel: Dan spelen de BW mee. Oefen dat verschillende keren. 
Probeer dan eens met de 2e speler mee te spelen. 
Als het goed gaat, kun je dit gebruiken in Afsluiting 1.  

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. 
Speel eventueel mee met de BW. (Zie kern 8) 

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

Zie Afsluiting 1.  
Nu kunnen de andere instrumenten meespelen. (Zie kern 6)  
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Een steentje hier, een blokje daar

Ik zet ze netjes op elkaar

Een deurtje hier en een raampje daar

Nu is mijn huisje klaar


Lego, Lego 
Waarmee ik alles bouw 
Lego, Lego 
Ik kan niet zonder jou 

Twee voeten hier, twee benen daar

Ik zet ze netjes op elkaar

Een lijfje hier, een hoofdje daar

Nu is mijn mensje klaar


Lego, Lego….  

Een lijfje hier, een kopje daar

Ik zet ze netjes op elkaar

Een staartje hier, vier poten daar

Nu is mijn hondje klaar


Lego, Lego…. 

Vier wielen hier, een raampje  daar

Ik zet ze netjes op elkaar

Een deurtje hier, een stuurtje daar

Nu is mijn auto klaar


Lego, Lego….
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