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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. Wat kun je vertellen over de muziek?  
2. Wonen hier ook mensen? Hoe weet je dat? (Trein, mijn, oliepompen, vuurtoren ) 
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 kun je vertellen over de muziek? 
2. Hoe laat ligt het vogeltje in bed? (8 uur, dat zie 2 keer op de wekker.) 
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. 
Laat een kind de tekst voorlezen. 
Zet de speler aan: alle kinderen lezen zacht mee.  
Zet de speler aan: de kinderen neuriën mee.  
Zet de speler aan: De kinderen zingen mee. 

Kern 2 
Doel: Leren van het 1e couplet. 
Werkwijze:  

Zie kern 1.  
Wijs op de vormblokjes onderaan. (paars: voor- en tussenspel; groen: refrein; geel: couplet) 
Leg uit en doe voor: klap op de rode lettergrepen.  
Als dat goed gaat: Dan ook stap op de blauwe lettergrepen.  

Groep: 5/6 
Thema: Vrienden (KBW 2018) 
Inhoud: Een nieuw lied over vrienden maken, ritmes lezen en spelen 
a.h.v. woorden en grafische notatie, melodietjes koppelen aan een plaatje, 
creatief spelen met eigennamen. 
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Kern 3 
Doel: Leren van nieuw couplet. 
Werkwijze: 

Zie kern 1 en 2 

Kern 4 
Doel: Leren van nieuw couplet. 
Werkwijze:  

Zie kern 1 en 2 

Kern 5 
Doel: Van ritmisch spreken naar ritme klappen 
Werkwijze:  

Vraag: Wie kan de bovenste serie even voorlezen. 
Bespreek de betekenis  van de woorden die ze nog niet kennen. 
Laat de speler horen: 1 rondje luisteren, daarna meteen meespreken. 
Nog eens de 1e speler: Nu klappen ze het ritme van de woorden mee. 
Tel nu zelf 1 2 3 4 af in het juiste tempo: De kinderen spreek-klappen de reeks. 
Nog eens: Het woord ‘vriend’ stappen ze op de grond i.p.v. klappen. 
Kunnen ze dit terwijl ze de woorden in hun hoofd zeggen, dus zonder stem? 
Verdeel de klas in 4 groepen: Elke groep krijgt een kleur. Doe bovenste nog eens, maar spreek-klapt 
elke groep alleen zijn eigen woord. 
Verdeel de instrumenten over de 4 groepen en herhaal bovenstaande.  
Als dit goed gaat, kun je de 2e reeks ook eens proberen. Die is wel veel pittiger! 

Kern 6 
Doel: lezen en spelen van ritmes 
Werkwijze:  

Vraag: Wie snapt wat hier de bedoeling is? 
Zet speler 1 aan: De kinderen luisteren 1 rondje, daarna klappen ze het ritme mee. 
Zo ook met de andere 3 spelers.  
Verdeel de klas in 4 groepen: Elke groep krijgt een kleur. 
De Stapel: Tel 1 2 3 4 af, zonder speler dus. Groep blauw begint en gaat door, groep paars valt in. (Let 
op: eerst 2 tellen rust (ssst ssst ) oftewel: Ze geven antwoord op groep blauw.) Dan valt groen in en 
tenslotte rood. Op jouw teken stopt iedereen tegelijkertijd. 
Het Blok: Jij tel 1 2 3 4 af en iedere groep begint meteen t spelen. (Behalve paars en groen natuurlijk, 
die wachten 2 tellen.) 
De onderste speler is het totaal-ritmespel.  

Kern 7 
Doel: Melodie koppelen aan een plaatje 
Werkwijze:  

Vraag: is er iemand die plaatje D kan zingen? En plaatje B? 
De kinderen nemen papier en potlood erbij. Ze schrijven de nummers 1 t/m 4 op. 
Laat speler 1 horen: De kinderen maken een keuze en schrijven de juiste letter achter 1. 
Nog geen uitkomst geven. Zet speler 2 aan. Enz.  
Klaar? Klik op ‘Check’ en kijke samen na. Laat eventueel de spelers nog een keer horen. 
Variatie: Kunnen ze zelf op de achterkant een melodie plaatje maken met de tekst: ‘Goedendag!’ 
Dan mogen een paar kinderen hun plaatje laten zien én horen! 
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Kern 8 
Doel: Creatief zingen/spreken van hun eigen naam 
Werkwijze:  

Laat één van de spelers horen en leg uit: Je naam bestaat uit klinkers en medeklinkers. Daarmee kun je 
gaan spelen en op een speciale manier uitspreken of zingen.  
Laat de andere 3 spelers ook horen. 
Dan krijgen de kinderen 10 seconden de tijd om met hun eigen naam iets te verzinnen. 
Ga eventueel in een kring staan en liet ieder zo zijn eigen naam zing-zeggen. 
Variatie: Kunnen ze dat ook met een naam van een ander kind? 
Variatie: Kunnen ze dat ook met de naam van hun vader of moeder?  

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. 

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

Zie vorige afsluiting. Maar niet alle tekst staat er. 
Laat de kinderen een blaadje en een pen pakken: Ze noteren de nummers 1 t/m 10. 
Achter elk nummer moet een woord komen. 
Samen nakijken m.b.v. afsluiting 1.  
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Hallo, wil jij mijn maatje zijn 
Een vriendje hebben lijkt me wel zo fijn 

Dan kan ik met jou spelen 
Ik zal me niet vervelen 

Als jij mijn kameraad wil zijn 

Je kent mij niet, ik ben hier nog maar pas

En ik ken nog geen kind in deze klas


Ik weet nog niet hoe iedereen hier heet 

Ik ken alleen Matthias en Margreet


Hallo, wil jij mijn maatje zijn 
Een vriendje hebben lijkt me wel zo fijn 

Dan kan ik met jou spelen 
Ik zal me niet vervelen 

Als jij mijn kameraad wil zijn 

Ik woon hier pas, ik kom uit Vinkeveen

Mijn pa nog steeds, hij woont daar nu alleen


Mijn ouders zijn helaas nou uit elkaar

En dat voelt niet zo leuk, een beetje raar


Hallo, wil jij mijn maatje zijn 
Een vriendje hebben lijkt me wel zo fijn 

Dan kan ik met jou spelen 
Ik zal me niet vervelen 

Als jij mijn kameraad wil zijn 

Ik hou van buiten spelen en van sport, 

Maar weet nog niks, ik woon hier nog zo kort


Kun jij me daar bij helpen, alsjeblieft

Dan vind ik jou geweldig en heel lief!


Hallo, wil jij mijn maatje zijn 
Een vriendje hebben lijkt me wel zo fijn 

Dan kan ik met jou spelen 
Ik zal me niet vervelen 

Als jij mijn kameraad wil zijn
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