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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. Hoor je muziek? Wanneer dan? 
2. Welke geluiden behalve muziek heb je nog meer gehoord?  
3. Hoeveel kinderen heeft de familie Lieveheersbeestje? 
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. Hoor je muziek? Wanneer dan? 
2. Op wie wordt ons lieveheersbeestje allemaal verliefd? (Kers, bal, groot beest) 
3. Hoeveel stippen heeft ons lieveheersbeest? 
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. 
Groep ¾: Laat een kind de tekst voorlezen.  
Groep ½: Lees de tekst een keer ritmisch voor. Laat de kinderen daarna zin voor zin ritmisch nazeggen. 
Introduceer meteen de gebaren bij de tekst. 
Laat de speler 1x horen; de kinderen neuriën mee en doen meteen de gebaren mee. 
Laat de  speler 1x horen: De kinderen zingen zacht mee. 

Kern 2 
Doel: Leren van het 2e couplet. 
Werkwijze:  

Zie kern 1.  
Wijs op de 6 vlinders onderaan het scherm: Geel= voorspel en tussenspel, Blauw=couplet 

Groep: 1,2,3,4 
Thema: Lente, beestjes, bloemen 
Inhoud: Een lied over voorjaarsbloemen, ritmes spelen met instrumenten, 
lezen van ritmes, tellen van geluiden, hoger en lager. 
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Kern 3 
Doel: Leren van het 3e couplet. 
Werkwijze: 

Zie kern 1 en 2 
Groep ¾: Welke zinnen komen telkens terug? Dan zou je dat net zo goed Refrein kunnen noemen….. 

Kern 4 
Doel: Introductie van 4 ritmes 
Werkwijze:  

Bespreek de 4 plaatjes kort: Welke bloemen herken je al? 
Laat de speler horen, de kinderen luisteren. Welke bloemen hebben we dus?  
Zet de speler nog een keer aan: De kinderen herhalen telkens de bloem die juist gezegd is. 
Tel zelf af 1234: Jij zegt de bloem ritmisch, de kinderen zeggen  het na.  
Nog eens; Maar nu klap en spreek je de bloemen. De kinderen doen jou weer na.  
Raadspel: Jij klapt een van de bloemen, de kinderen klappen jou na en raden welke bloem het was.  
Groep ¾: Laat ook een paar kinderen dit doen. 
Groep ½: Verdeel je klas in 4 groepen: Elk is een bloem. Ze klappen om beurten hun eigen bloem.  
Geef elke groep een instrument: Om beurten spelen ze als jij hun bloem noemt. Of aanwijst op bord.  

Kern 5 
Doel: Voor groep ¾: Lezen van ritmes 
Werkwijze:  

Zet de speler aan: De kinderen luisteren.  
Vraag: Welke instrumenten heb je gehoord? (Trom, claves, bolletjes, triangel) 
Zet de speler aan: Vraag hoeveel keer je elk ritme spelen: 2x. 
Zet de speler aan: De kinderen klappen mee.  
Tel zelf 1234 af: De kinderen klappen de 4 ritmes. Ze mogen evt. zacht de bloemennamen erbij zeggen.  
Verdeel je klas in 4 groepen: Elk krijgt een bloem/ritme en bijbehorende instrumenten.  
De Ketting: Jij telt af 1234: Groep 1 speelt, meteen daarna groep 2 enz. De Ketting herhaalt zich een 
paar keer.  
De Stapel: Jij telt 1234 af: Groep 1 begint, groep 2 komt erbij enz.. Op een teken van jou stoppen 
tegelijkertijd of na elkaar. 
Het Blok: Jij telt 1234 af: Alle groepen starten tegelijkertijd en stoppen op een teken van jou. 

Kern 6 
Doel: Voor groep ¾: Spelen van een ritmisch arrangement 
Werkwijze:  

Zie kern 5. Nu heb je de keuze uit 3 serie.  
Laat serie 2 en 3 eerste horen voordat je ermee aan de slag gaat.  
Je kunt - als het god gaat - ook de drie series achter elkaar spelen.  
Raadspel: Jij klapt een serie: De klas raadt welke jij geklapt hebt.  

Kern 7 
Doel: Herkennen van hoog en laag. Van beeld naar klank en omgekeerd.  
Werkwijze:  

Leg uit: Er zijn 3 bijen: Elke vliegt een eigen weg: Rood, oranje en paars.  
Vraag groep ½: Waar begint de bij met de rode weg, hoog of laag? Idem met de oranje en de paarse. 
Zet speler 1 aan met de vraag vooraf: Welke bij hoor je nu: De rode, oranje of de paarse? (Paars, rood, 
oranje…) 
Groep ½: Laat de speler nog een keer horen en wijs de weg aan.  
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Kern 8  
Doel: Tellen van het aantal geluiden 
Werkwijze:  

Stel de vraag: Hoeveel bijen komen er voorbij? Zet speler 1 aan.  
Idem met speler 2 en 3.  
Variatie: Laat de kinderen de ogen dicht doen en doe zelf nu een bij na: De kinderen tellen. 
Groep ¾: Laat dit ook enkele kinderen uitproberen.  

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

Het hele lied wordt nu gezongen, zet de 1e speler aan. 
Probeer het ook eens met de 2e speler. 
verdeel je klas in 3 groepen: Elk zingt een couplet. 
Variatie: groep ¾: Elke groep zingt een couplet, maar allemaal zingen ze samen de laatste 2 regels.  

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

Zie Afsluiting 1: Tijdens het tussenspel spelen de kinderen de ketting van 4 ritmes 2x achter elkaar.  
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Goedemorgen Krokusje
Waar kom jij vandaan?

Toen ik net naar buiten keek
Zag ik je open gaan

Gisteren was je maar een knop
Viel je bijna nog niet op

‘k Weet nu dat het binnenkort lente wordt
‘k Weet nu dat het binnenkort lente wordt

Goedemorgen kleine Narcis
Waar kom jij vandaan ?

‘k Zag je pas vanmorgen vroeg
In de voortuin staan

Waar jij gisteren nog niet stond
Strooi jij nu je geuren rond

‘k Weet nu dat het binnenkort lente wordt
‘k Weet nu dat het binnenkort lente wordt

Goedemorgen Hyacint
Waar kom jij vandaan?

Uit het potje voor het raam
Diende jij je aan

Bijna met een piepgeluid
Kwam jij boven de aarde uit

‘k Weet nu dat het binnenkort lente wordt
‘k Weet nu dat het binnenkort lente wordt
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