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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 is de kleur van de auto die hard moet remmen? (Drums, piano, blaasinstrumenten, bas) 
2. Wat voor een soort muziek hoor je?  
3. Groep 4: Herken je instrumenten?  
Stilte-afspraak maken.  
Zet de film aan. Bespreek na de film de antwoorden. 

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

Geef twee vragen vooraf:  
1. Waarom wordt die man boos? 
2. Wat voor een soort muziek hoor je?  
3. Groep 4: Herken je instrumenten? (Allerlei blaasinstrumenten.) 
Stilte-afspraak maken.  
Zet de film aan.  
Bespreek na de film de antwoorden.  

Kern 1 
Doel: Leren van de tekst en de melodie. Spelen van beat en afterbeat. 
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. 
Bedenk een gebaar bij elke zin.  
Leg uit en doe voor: klap op de rode lettergrepen. 
Als dat goed gaat: Stap op de blauwe lettergrepen.  
Groep ¾: Neem de trom en de bekkens: Zij spelen zacht op de rode resp. blauwe lettergrepen 

Groep: 3/4 
Thema: Katten, liefde, literatuur, film 
Inhoud: Een lied over twee katten, ritmes lezen en spelen, geluiden 
improviseren, klassieke zang, melodie-fragmenten herkennen. 
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Kern 2 
Doel: Leren van nieuw couplet. 
Werkwijze:  

Zie kern 1.  
Wijs op de vormpootjes onderaan: Bruin = voor- en tussenspel; Groen = couplet; Geel = refrein 

Kern 3 
Doel: Leren van nieuw couplet. 
Werkwijze: 

Zie kern 1 en 2 

Kern 4 
Doel: Ritmes spreken, klappen en spelen. 
Werkwijze:  

Groep ½: Laat speler 1 horen: De kinderen luisteren.  
Groep ½: Vraag: Hoe vaak zegt hij de zin? Kunnen wij dat ook? Let op: 4 tikjes voordat je begint. 
Groep ½: Zo ook met de tweede speler. 
Groep ½: Laat ze de zinnen en tegelijk het ritme klappen. 
Groep ¾: Na het beluisteren: Tel jij 1234 af en de kinderen zeggen de zin 2x. 
Groep ¾: Dan nog eens maar nu klappen en spreken ze tegelijk. 
Groep ¾: Nu mogen ze alleen nog maar in hun hoofd de zin zeggen en wel klappen. 
Groep ¾: Verdeel je klas in 2 groepen: Minousgroep en Karelgroep. 
Groep ¾: Verdeel de instrumenten over de 2 groepen: Eerste Minoes en daarna Karel en dan weer 
vooraf aan.  

Kern 5 
Doel: Geluiden verzinnen bij de plaatjes. 
Werkwijze:  

Wijs naar de hond en vraag of ze meteen het geluid erbij willen maken. Hand weg, geluid weg! 
Zo ook met de andere plaatjes: Zinken dak, slapende poes, ijzeren vuilnisbak, kranten, kattenbak, 
muisje. je mag natuurlijk ook voorwerpen uit de klas gebruiken: Vuilnisbak, een bekken, een rasp, een 
shaker, oude kranten, enz..Maar laat ze vooral ook experimenteren met hun mondgeluiden. 
Laat ook een kind de plaatjes aanwijzen en het spel leiden. 

Kern 6 
Doel: Klanken luisteren en koppelen aan grafische notatie. 
Werkwijze:  

Groep ½: Laat ze speler horen en vraag hoe vaak je een miauw horen. Zijn alle miauw hetzelfde? Wat is 
dan het verschil. Laat ook een paar andere spelers horen. 
Groep ¾: Laat ze eerste de plaatjes beschrijven: Elk blokje is een klank. De blokjes staan op 
verschillende hoogtes. 
Groep ¾: Laat ze een pen en kladblaadje pakken. geef de opdracht: Welk plaatje hoor je als eerste? 
Schijf dat nummer op je blaadje. 
Groep ¾: Zo ook met de 2e speler: Schrijf dat nummer achter het 1e nummer. Enz. 
Groep ¾: Klaar? Klik op ‘Check’ en kijk samen na. 

Kern 7 
Doel: Auditief tellen. 
Werkwijze:  

Groep ½: Laat ze eerst tellen hoeveel katten ze zien. vertel dat elke kat een eigen stemmetje heeft. 
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Groep ½: Laat speler 1 horen: De kinderen tellen hoe vaak ze miauw horen. Dat aantal laten ze zien 
door hun vingers op steken.  
Groep ¾: De kinderen schrijven op bij elke speler hoevaak ze de miauw horen. 
Groep ¾: Klaar? Klik op ‘Check’ en kijk samen na. 

Kern 8 
Doel: Kennismaken met klassieke zang 
Werkwijze:  

Geef twee vragen vooraf:  
1. Welk instrument zie je en hoor? (Een vleugel/piano) 
2. Waarover gaat dit muzikaal verhaaltje, denk je? 
3. Wie heeft de hoogste stem: De man of de vrouw?  
Stilte-afspraak maken.  
Zet de film aan. Bespreek na de film de antwoorden. 

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

Zie afsluiting 1: Maar nu moeten ze de tekst memoriseren.  
Groep ¾: De kinderen nemen een blaadje en papier en noteren de nummers 1 t/m 8. 
Achter elk nummer schrijven ze het ontbrekende woord.  
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O, kijk, daar heb je Kareltje!
En zie, daar is Minoes!
Ja, Karel is een kater!
Minoesje is een poes!

Samen dansen op het dak!
Samen op de kattenbak!

Samen zwerven over straat!
van ’s ochtends vroeg tot ’s avonds laat! 

Geeft Karel haar veel kopjes! 
Is Minoesje in haar nopjes! 
Heeft Kareltje een boze bui! 

Schiet zij zo in de rui!

Samen mauwen op het dak!
Samen op de kattenbak!

Samen zwerven over straat!
van ’s ochtends vroeg tot ’s avonds laat! 

Ze klimmen tot de hoogste tak!
en vissen uit de vuilnisbak!

Hij mauwt heel hard, zij snort heel zacht!
En dat de hele nacht!

Samen flirten op het dak flirten/dansen! 
Samen op de kattenbak!

Samen zwerven over straat!
van ’s ochtends vroeg tot ’s avonds laat
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