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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. Dit is meteen het lied wat we gaan aanleren. 
Werkwijze:  

Geef twee vragen vooraf:  
1. Welke 4 dieren zie je in dit filmpje. (Koe, schaap, varken en eend) 
2. Welke dieren hoor je in dit filmpje. (Dezelfde, maar ook kippen en een haan!) 
Stilte-afspraak maken.  
Zet de film aan. Bespreek na de film de antwoorden. 

Inleiding 2: Voor de 2e les 
Doel: Nauwkeurig kijken, luisteren en interpreteren 
Werkwijze:  

Stilte-afspraak maken.  
Zet de film aan. MAAR stop de film bij ‘Even wachten!’ 
Stel dan de vraag: Waar is dit kuiken? (In de schiettent op de kermis.) Laat dan het filmpje even lopen 
om dat te bewijzen. 
En dan vraag je: Welke geluiden heb je gehoord? 

Er is nog zo’n filmpje: Klik op ‘Inleiding 2’ en doe hetzelfde. 

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. 
Vertaal samen de tekst. Oefen deze nog een paar keer langzaam zonder muziek.  
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. 
Bedenk een gebaar bij elke zin.  

Kern 2 
Doel: Leren van nieuw couplet. 
Werkwijze:  

Zie kern 1.  
Wijs op de vormblokjes onderaan. Rood: Voor-, tussen- en naspel; Blauw: couplet 

Groep: 3/4 
Thema: Boerderij, dieren 
Inhoud: Het bekende leid Old MacDonald, lezen en spelen met ritmes, 
luisterspelletjes. 
Er is ook een Nederlandse versie van deze les: Boer Billie
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Leg uit en doe voor: klap op de rode lettergrepen.  
Groep ¾: 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 en 2 

Kern 5 
Doel: Exact luisteren 
Werkwijze:  

Leg uit: Je hoort een geluid: Bij welk dier hoort dat? Maar je mag het niet hardop zeggen! 
Zet de 1e speler aan: Groep ½: Vraag de kinderen: Is het dit dier? (Je wijst een dier aan.) Of is het dit 
dier? (Je wijst een ander aan.) enz. Verklap nog niet het juiste antwoord.  
Zo ook met de andere 5 spelers.  
Groep ¾: Ze pakken een blaadje: Ze schrijven de nummers 1 t/m 6 op. 
Laat de 1e speler horen: De kinderen kiezen en schrijven de juiste letter achter 1. 
Klaar? Dan klik je op ‘Check’ en laat je de spelers nog eens horen. Laat een kind de juiste dieren 
aanwijzen. 

Kern 6  Voor groep ½ 
Doel: Reageren. 
Werkwijze:  

Vraag: Welke dieren zie je hier? (Paard, Ezel, Hond, Kat) 
Welke geluiden maken ze?  
Maar bij deze dieren staan ook instrumenten. Hoe heten die? (Claves, maar je mag ritmestokjes zeggen; 
Woodblock, Triangel, Maracas: Maar je mag nog wel sambaballen zeggen.) 
Welk geluid maakt elk instrument? (Tik tik tik, klak klak klak, tinggg tinggg tinggg, sssss ssss ssss) 
Oefen dit even met de klas. Laat ze meteen de mimiek van het spelen erbij maken. 
Verdeel de instrumenten: Jij wijst een dier aan: Dat instrument speelt. Zo ook met de andere. 
Dan noem je het dier: Dat instrument speelt. Zo ook met de andere. 
Dan maak je het geluid van dat dier: Dat instrument speelt. Zo ook met de andere. 
Variatie: Maak twee geluiden achter elkaar. 
Variatie: Maak de geluiden ritmisch: Kunnen ze ritmisch naspelen? 
Laat ook een kind dit spel leiden.  

Kern 7  
Doel: Ritmes van woorden maken 
Werkwijze:  

Vraag: Welke dieren staan er op de 1e  rij? Hoe heten die in het Engels? (Cow, Cat, Rabbit, Goat) 
Oefen dit met de kinderen: Allevier achter elkaar vlot opnoemen. 
Zo ook met de 2e reeks. (Doney, Dog, Checken, Bull) 
Klik dan op ‘Check’. 
Laat de 1e speler horen: De kinderen luisteren. 
Laat de speler nog een horen: De kinderen spreken mee. 
Tel zelf nu 1 2 3 4 af, zonder speler dus: De kinderen spreken en klappen tegelijk de reeks. 
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Zo ook met de 2e reeks. 
Variatie: Kunnen ze ook de reeksen klappen zonder de woorden hardop te zeggen? 
Variatie: Kunnen ze de 2 reeksen ook achter elkaar spreken en/of klappen na jouw aftel?  

Kern 8  Groep ¾ 
Doel: Lezen en spelen van ritmes op instrumenten. 
Werkwijze:  

Vraag eerst de korte om uit te leggen wat de bedoeling zal zijn. Meestal snappen ze dat al meteen. 
Laat speler 1 horen. De kinderen luisteren en kijken. 
Vraag dan: Kies een van de vier kleuren/instrumenten.  
Zet de speler aan: De kinderen klappen hun instrument als dat aan de beurt is. 
Variatie: Laat ze het geluid imiteren en met mime het spelen eveneens. 
Verdeel dan de klas in 4 groepen: Elke groep krijgt een kleur. 
Verdeel de instrumenten over de groepen en speel het spel opnieuw. 
Zo ook met de 2e reeks. 

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: 

Start de film: Kennen de kinderen de tekst van buiten? Laat ze maar meezingen met deze 
playbackversie.  
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Old MacDonald had a farm
Hi-a-hi-a-ho
And on his farm he had a cow
Hi-a-hi-a-ho

Moo moo here
Moo moo there
Here a moo, there a moo
Everywhere moo moo

Old MacDonald had a farm
Hi-a-hi-a-ho

Old MacDonald had a farm
Hi-a-hi-a-ho
And on his farm he had a sheep
Hi-a-hi-a-ho

Baa Baa here
Baa Baa there
Here a Baa, there a Baa
Everywhere Baa Baa

Old MacDonald had a farm
Hi-a-hi-a-ho

Old MacDonald had a farm
Hi-a-hi-a-ho
And on his farm he had a pig
Hi-a-hi-a-ho

Oink Oink here
Oink Oink there
Here a Oink, there a Oink
Everywhere Oink Oink

Old MacDonald had a farm
Hi-a-hi-a-ho

Old MacDonald had a farm
Hi-a-hi-a-ho
And on his farm he had a duck
Hi-a-hi-a-ho

Quack Quack here
Quack Quack there
Here a Quack, there a Quack
Everywhere Quack Quack

Old MacDonald had a farm
Hi-a-hi-a-ho
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