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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: Waarover zou deze les gaan? Wat is de titel van deze les? 
2e les: Wat hebben we vorige keer geleerd? 

Inleiding 1 
Doel: Kritisch luisteren: Muziek, instrumenten  en geluiden analyseren. 
Werkwijze:  

Geef twee vragen vooraf:  
1. Welke geluiden hoor je in dit filmpje? 
2. Op wat voor een instrumenten hoor je spelen? (viool, cello, piano/vleugel) 
Stilte-afspraak maken.  
Zet de film aan. Bespreek na de film de antwoorden. 

Inleiding 2: Voor de tweede les 
Doel: Kritisch luisteren: Muziek, instrumenten  en geluiden analyseren. 
Werkwijze:  

Geef twee vragen vooraf:  
1. Welke geluiden hoor je in dit filmpje? 
2. Op wat voor een instrument hoor je spelen? (piano/vleugel) 
Stilte-afspraak maken.  
Zet de film aan. Bespreek na de film de antwoorden. 

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

Laat de speler 1x horen. 
Groep (3)4: Laat een kind de tekst voorlezen.  
Laat de speler 1x horen; Groep (3)4: alle kinderen lezen zacht mee.  
Groep 1, 2 (3): Lees de tekst regel voor regel voor regel; de kinderen zeggen je na.  
Laat de speler 1x horen; de kinderen neuriën mee.  
Laat de  speler 1x horen: De kinderen zingen mee. 

Kern 2 
Doel: Leren van de tekst en de melodie van couplet 2. 
Werkwijze:  

Zoals in kern 1.   
Wijs op de vlindertjes onderaan het scherm: Voorspel, couplet 1, tussenspel, couplet 2, tussenspel, 
couplet 3 

Groep: 1/2/3/4 
Thema: Lente, Vlinders, Natuur 
Inhoud: Een lied over een vlinder, aandacht voor melodie en notatie, 
pianotrio (Vleugel, cello, viool). Dit lied en het materiaal is allemaal in de 
mineur-toonladder. 
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Kern 3 
Doel: Leren van de tekst en de melodie van couplet 3. 
Werkwijze:  

Zoals in kern 1.   
Wijs op de vlindertjes onderaan het scherm. 
Vraag: Is de melodie van dit couplet hetzelfde als de vorige twee? (Nee, de laatste tonen zijn langer.) 
Opdracht: Tik de paarse lettergrepen met de linkerhand op de linkerknie, de roze met de rechterhand op 
de rechterknie. Doe het gewoon een keer voor en laat de kinderen hert meedoen.  

Kern 4 
Doel: Herkennen van stukjes melodie 
Werkwijze:  

Groep (1 en) 2: Opdracht: Jij wijst plaatje 1 aan en legt uit dat elk groen streepje een toon is.  
Vraag: Hoeveel groene tonen zijn er? Zijn ze allemaal even hoog? (Nee) Hoeveel verschillende tonen 
zijn er dan? (2!)  
Zo ook met plaatje 2: Hier zijn wel alle tonen even hoog. 
Zo ook met plaatje 3 en 4.  
Zet speler 1 en vraag: Welk plaatje zou hierbij horen? Praat er met elkaar over.  
Laat ook de andere spelers horen en bepaal samen welk plaatje erbij hoort.  
Groep 3 en 4: Laat ze een blaadje en potlood pakken. Ze schrijven de nummers 1 t/m 4 onder elkaar. 
Laat de eerste speler horen en vraag: Welk plaatje hoort hierbij?  
Zo ook met de andere spelers. 
Klaar? Klik op ‘Check’ en controleer samen de antwoorden. 

Kern 5 
Doel: Kennismaken met de drie instrumenten van een pianotrio.  
Werkwijze:  

Vraag: Hoe heten deze 3 instrumenten? Hoe speel je erop? Wat is het verschil tussen de cello en de 
viool?  
Laat de bovenste speler horen: Welk instrument hoor je? 1,2 of 3? Laat ze dat aantal vingers opsteken. 
Zo ook met de andere spelers. 
Klaar? Klik op ‘Check’ en controleer samen de antwoorden. 

Kern 6 
Doel: Kennismaken met een stuk muziek gespeeld door een pianotrio. (Schubert) 
Werkwijze:  

Geef twee vragen vooraf: 
Welk instrument speelt als eerste, als tweede en wie komt als laatste erbij? (Piano, cello, viool) 
Waar zou die muziek over gaan? Welk verhaaltje kun je erbij verzinnen? 
Stilte-afspraak maken.  
Zet de film aan. Bespreek na de film de antwoorden. 

Kern 7 (Tip: Als je kern 6 in de 1e les hebt gedaan, kun je kern 7 in de 2e les doen.) 
Doel: Kennismaken met de grafische notatie van het muziekstuk uit kern 6. 
Werkwijze:  

Geef twee vragen vooraf: 
Welk instrument speelt als eerste, als tweede en wie komt als laatste erbij? (Piano, cello, viool) 
Heb je dit muziekstuk eerder gehoord? (Ja, bij kern 6!) 
Stel de vraag: Welke kleur hoort bij piano? (Blauw en groen: twee handen) Welke kleur bij de cello? 
(Rood) En bij de viool? (Donkergeel/oker) 
Laat het nog eens zien. 
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Kern 8 voor de 2e,  
Doel: Verkennen en herkennen van tonen uit de (mineur)toonladder. 
Werkwijze:  

Vraag een kind voor het bord. laat hem/haar de eerste speler aanzetten. 
Vraag dan: Klik eens op de vlinders en zoek de vlinder die hetzelfde klinkt als speler 1.  
Zo ook met andere kinderen met speler 2,3 en 4. 
Tip: De hoogte waarop de vlinder staat bepaalt de hoogte van de tonen. Maar dat hoef je niet meteen te 
vertellen. Ze mogen dat al pratende ontdekken.  

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

Zet speler 1 aan. Het lied wordt gezongen. Scrol de tekst mee.  

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

Zet speler 1 aan. Het lied wordt gezongen. Scrol de tekst mee. 
 

Linde Vlinder

Linde Vlinder�vliegt�omhoog
Komt�haast�tot�de�regenboog
Linde Vlinder�duikt�omlaag
Landt�dan�netjes�op�de�haag

Linde Vlinder�fladdert�rond
Zoekt�naar�bloemen�op�de�grond
Mooie�rode,�paars�of�geel
Wat�een�kleuren,�veel�te�veel

Linde�vouwt�haar�vleugels�dicht
Tot�de�ochtend,�tot�het�licht
Sluit�haar�ogen�voor�de�nacht
Droom�maar�lekker,�slaap�maar�zacht!

(tekst: Willem�vd�Heijden,�okt�2008)
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Linde Vlinder vliegt omhoog 
Bijna tot de regenboog 

Linde Vlinder duikt omlaag 
Landt dan netjes op de haag 

Linde Vlinder fladdert rond 
Zoekt naar bloemen op de grond 

Mooie rode, paars of geel
Wat een kleuren, veel te veel 

Linde vouwt haar vleugels dicht 
Tot de ochtend, tot het licht 

Sluit haar ogen voor de nacht 
Droom maar lekker, slaap maar zacht!
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