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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  (Het vervolg van de film: Klik op de pijl rechtsboven: Dezelfde vragen.) 
Doel: Nauwkeurig kijken en luisteren 
Werkwijze:  

Geef twee vragen vooraf:  
1. Welke geluiden hoor je allemaal? 
2. Hoor je muziek? (Ja,Filmpje 1: Klokkenspelmuziek , Filmpje 2: Speeldoosmuziek.) 
Stilte-afspraak maken.  
Zet de film aan. Bespreek na de film de antwoorden. 

Inleiding 2: Voor groep 5 t/m 8 !! 
Doel: Nauwkeurig kijken en luisteren 
Werkwijze:  

Geef twee vragen vooraf:  
1. Wat kun je vertellen over de muziek? (Jingle Bells, blazers, muziek vertraagd en versnelt.,…) 
2. Waarmee slaat hij de pompoen naar de Kerstman? (Een zeis) 
3. Wat valt er naar beneden? (Een aambeeld) 
Stilte-afspraak maken.  
Zet de film aan.  
Bespreek na de film de antwoorden.  

Er zijn nog 2 filmpjes extra. Verzin zelf luistervragen erbij.  

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: Rood: Voor- en naspel; Blauw: Couplet; Groen: Refrein 

Groep: 1 t/m 8 
Thema: Kerst, licht 
Inhoud: Een lied om samen bij een Kerstviering uit te voeren, spelen met 
melodie en akkoorden.  
Tip: Verdeel de coupletten over de verschillende groepen. 
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Leg uit en doe voor: klap op de rode lettergrepen.  
Extra: Neem een triangel en een bekken. De triangel slaat op de witte lettergrepen, het bekken (heel 
zacht) op de rode. Natuurlijk zijn twee verschillende belletjes nog mooier.   

Kern 3, 4 en 5 
Doel: Leren van nieuw couplet. 
Werkwijze: 

Zie kern 1 en 2 

Kern 6 voor groep 1 t/m 4. (Maar mag ook heel even bekeken worden door de hogere groepen als 
inleiding op kern 7 en/of 8.) 
Doel: Spelen met tonen. 
Werkwijze:  

Vertel/vraag eerst wat dat woord linksboven (Light) betekent.  
Vraag een kind om een van de lampjes aan te raken: je hoort een stem ‘Light’ zingen.  
Nog een keer hetzelfde lampje aantikken: De kinderen zingen het na. 
Laat andere kinderen andere lampjes kiezen: De klas zingt het telkens na.  
Groep 3/4: Kan een kind de lampjes op volgorde van laag naar hoog laten horen? 
Groep 3/4: En nu van hoog naar laag?  
Groep 5/6: Tik vervolgens op geel, paars en groen: Die 3 tonen bij elkaar noemen we een akkoord.  

Kern 7 voor groep 5 t/m 8.  
Doel: Spelen met akkoorden 
Werkwijze:  

Laat eerst de speler achter de gele lampjes horen: De kinderen luisteren.  
Nog eens: Maar nu zingen de kinderen mee op het woord ‘Light’.  
Zo ook met de paarse, resp. groene lampjes.  
Bespreek samen: Welke is het hoogste? (Groen) De laagste? (Geel)  
Verdeel je klas in 3 groepen: Elk krijgt een kleur: Laat elke groep nog een keer meedoen met de speler 
van hun kleur.  
Laat nu de onderste speler horen: De 3 kleuren komen nu samen: Dat heet een akkoord.  
Laat de speler nog eens horen: Elke groep probeert zijn eigen ‘Light’ te zingen.  
Variatie: Tel zelf rustig 1 2 3 4 af: De groepen zingen hun toon op ‘Light’.  
Gaat dat goed? Dan kun je een niveau verder: Klik op de groene pijl rechtsonder.  
Laat de speler horen. En nog eens: De groepen zingen hun toon.  
Er zijn evt. nog 2 niveaus.  

Kern 8 voor groep 7/8 
Doel: Tonen koppelen aan plaatjes: Akkoorden! 
Werkwijze:  

Vraag: Wie zou plaatje A kunnen zingen? Wat is er aan de hand? (3 tonen na elkaar: laag, hoog, 
midden) 
Vraag: Wat is er aan de hand met plaatje B? (3 tonen  tegelijkertijd, eerst lang, dan kort.)  
De kinderen nemen een blaadje en papier: Ze noteren de nummers 1 t/m 4. 
Laat de eerste speler hroen: Bij welk plaatje hoort dat? Laat ze de juiste letter achter nr. 1 zetten.) 
Zo ook met de anderen spelers.  
Klaar? Kijk samen na: Klik op ‘Check’.  
Laat elke speler nog eens horen.  
Leg nog een keer uit: De 3 tonen uit elk plaatje vormen samen een akkoord.  
Variatie: Ga een (terug) naar kern 6: Wie kan de drie tonen van het akkoord spelen m.b.v. de lampen? 
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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. 
Tip: Voor de uitvoering tijdens een Kerstviering: 
Groep 1 en 2 zingt het couplet 1 
Groep 3 en 4 zingt couplet 2 en het refrein 
Groep 5 zingt couplet 3 en het refrein 
Groep 6 zingt couplet 4 en het refrein 
Groep 7 zingt couplet 5 en het refrein 
Groep 8 zingt couplet 6 en het refrein  

Afsluiting 2 (Extra filmpjes in 2 delen) 
Doel: Nauwkeurig kijken en luisteren 
Werkwijze:  

Geef deze vraag vooraf:  
1. Welke geluiden hoor je allemaal? Onthoud zoveel mogelijk 
Stilte-afspraak maken.  
Zet de film aan. Bespreek na de film de antwoorden. 
Variatie: Zet de film nog een keer aan, maar nu met het geluid uit. 
De kinderen maken samen alle geluiden erbij.  
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Eén lichtje straalt in de nacht 
Het dwaalt door het duister, het brandt nog maar zacht 

Eén lichtje zoekt in de nacht 
Hoopt op een plaatsje waar men op haar/hem wacht 

En kijk naar dat lichtje heel ver 
Er wacht daar een vriend op die ster 

Dus ga met je lampje daarheen 
Dan ben je zeker niet lang alleen  

Vijf lichtjes diep in de nacht 
Ze dwalen en zoeken, ze branden nog zacht 

Vijf lichtjes diep in de nacht 
Zoeken een plekje waar men op hen wacht 

Tien lichtjes, daar in de nacht 
Ze lopen, ze zingen, al is het nog zacht 

Tien lichtjes, daar in de nacht 
Zoeken een plekje waar men op hen wacht 

Twintig lichtjes bijeen 
Ze zoeken en vragen, ze zijn niet alleen 

Twintig lichtjes, kijk daar! 
Mooi om te zien, zoveel licht bij elkaar 

Dertig lichtjes bijeen 
Ze zingen zo vrolijk, ze zijn niet alleen 

Dertig lichtjes, kijk daar! 
Mooi om te zien, zoveel licht bij elkaar 

 
Honderden lichtjes bijeen 

Ze stralen, ze zingen, ze zijn niet alleen 
Honderden lichtjes bijeen 

Geven veel warmte aan iedereen 
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