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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. (Verhaal van Beatrice Potter, Koninklijk ballet van Londen.) 
Werkwijze:  

Geef twee vragen vooraf:  
1. Waarom bewegen de muizen zich zo? (Ballet) 
2. Is de muziek de hele tijd hetzelfde?  
Stilte-afspraak maken.  
Zet de film aan. Bespreek na de film de antwoorden. 

Inleiding 2: Voor de 2e les. Als je op Inleiding 2 klikt, is er evt. nog een 3e deel van dit ballet.) 
Doel: Nauwkeurig kijken en luisteren 
Werkwijze:  

Geef twee vragen vooraf:  
1. Wat vinden jullie van die twee muizen? 
2. Welke instrumenten herken je in de muziek? (Zo’n beetje alles uit het symfonie-orkest.) 
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. 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.  

Kern 2 
Doel: Leren van het refrein van het lied. 
Werkwijze:  

Zie kern 1.  
Wijs op de vormblokjes onderaan. Blauw=voorspel; Geel=couplet; groen=tussenspel; Paars=Refrein; 
Rood=speciaal tussenspel  
Leg uit en doe voor: klap op de rode lettergrepen.  

Groep: 3/4 
Thema: Muizen, Koning en koningin 
Inhoud: Een lied, gebaseerd op de ouverture uit de Notenkrakersuite van 
Tsjaikovski, spelen van instrumenten op woorden uit de tekst, 
kennismaken met enkele instrumenten van de fanfare. 
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Groep ¾: Als dat goed gaat: Stap op de blauwe lettergrepen.  

Kern 3 
Doel: Leren van twee nieuwe coupletten. 
Werkwijze: 

Zie kern 1 en 2 
Het bruine vormblokje wordt nu even overgeslagen. Dat is een instrumentaal solo. Bij de afsluiting hoor 
je die wel uiteraard.  

Kern 4 
Doel: Leren van een variatie op het refrein. 
Werkwijze:  

Zie kern 1, 2 en 3 
Groep 3/4: Wat is er anders dan in het vorige refrein? 

Kern 5 
Doel: Leren van het laatste couplet. 
Werkwijze:  

Zie kern 1, 2, 3 en 4 
Groep 3/4: Wat is er anders op het laatst van dit couplet? (De melodie gaat nu omhoog.) 

Kern 6 
Doel: Kennismaken met enkele instrumenten van de fanfare. 
Werkwijze:  

Groep 1/2: Laat ze vertellen en uitbeelden hoe je op deze instrumenten speelt. Klik dan op ‘Check’ en 
noem de kinderen de namen van deze instrumenten. 
Groep 3/4: Laat de kinderen een kladblaadje en een pen pakken. Ze schrijven de nummer 1 t/m 5 op het 
blaadje. Zet daarna speler 1: De kinderen de letter van het instrument en schrijven dat achter nummer 1. 
Zo ook met de andere spelers. Klaar? Klik op ‘Check’ en kijk samen na. Bespreek kort de namen van de 
instrumenten en laat de spelers nog een keer horen. 

Kern 7 
Doel: Spelen van instrumenten op bepaalde woorden uit de tekst. 
Werkwijze:  

Vraag: Wat moet de trom dadelijk spelen? (Blauwe woorden.) En de andere kleuren? 
Verdeel je klas in 4 groepen: Elk krijgt een kleur. 
Oefen eerst door ze te laten klappen op het juiste moment als ze tekst opzeggen. 
Verdeel de in de instrumenten over de 4 groepen. Elke groep speelt/klapt op hun kleur als ze de tekst 
opzeggen. 
Zet de speler aan en de groepen spelen hun kleur. 

Kern 8 groep 3/4 
Doel: Spreken en spelen in de maat in de goede volgorde.  
Werkwijze:  

Tel rustig 1234 af: Dan spreken de kinderen de 16 woorden achter uit.  
Verdeel je klas in 4 groepen: Elke kleur krijgt een kleur. 
Tel rustig 1234 af: Elke groep spreekt op hun beurt hun woord uit, in de maat uiteraard. 
Zet de speler en tel in de maat 1234 af: De groepen spreken hun woord uit. 
Variatie: Elk kind mag zelf kiezen welk woord het wil nemen. 
Verdeel de instrumenten over de 4 groepen. Zet de speler aan. Elke groep speelt hun instrumenten als ze 
aan de beurt is. 
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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. 

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

Zie Afsluiting 1. 
Nu met begeleiding van de instrumenten op de gekleurde woorden van de refreinen. 
Variatie: Tijdens de tussenspelen mogen ze zacht meespelen in de maat.  
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In de kelder van dit huis
naast de dikke afvoerbuis

Wonen duizend muissoldaten
In wel honderd muizengaten

Koning Muis, de generaal
Is de baas van allemaal

Hij roept: Muizen, op een rij!
Luister allen goed naar mij!

Zeg ik: Piep! dan buig je diep
Roep ik: Kom! Dan draai je om

Schreeuw ik: Stop! Dan hou je op
Brul ik: Ho! Dan doe je zo:…..

In de kelder van dit huis
woont al jaren Koning Muis
Maar mevrouw de Koningin

is de echte huisbazin

Als zij praat is ieder stil
Elke muis doet wat zij wil

Zelfs de Koning doet haar zin
‘t Is zo’n baas, die Koningin

Zegt zei: Piep! Dan buigt hij diep
Roept zei: Kom! Dan draait hij om

Schreeuwt zei: Stop! Dan houdt hij op
Brult ze: Ho! Dan doet hij zo:…..

Koning Muis, de generaal
roept het hardst van allemaal

Zegt de koningin: Hou op!
Houdt de koning snel zijn kop.
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