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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? Heeft iemand deze 
film gezien? Waar gaat die over?  
2e les: Wat hebben we de vorige keer geleerd? 

Inleiding 1 
Doel: Nauwkeurig kijken en luisteren 
Werkwijze:  

Geef twee vragen vooraf:  
1. Luister goed naar de tekst: Wat zijn de namen van de vier kinderen? (Lucy, Edmund, Susan en Peter) 
2. Welke wezens uit de mythologie zie je? 
Stilte-afspraak maken.  
Zet de film aan. Bespreek na de film de antwoorden. 

Inleiding 2: Voor de 2e les 
Doel: Filmbeelden combineren met geluidsfragmenten. 
Let op: Deze opdracht neemt zeker 10 minuten in beslag.  
Werkwijze:  

Leg uit: Je krijgt 4 filmpjes te zien, maar zonder geluid. Daarna krijg je 4 geluidsfragmenten te horen. Je 
moet straks het juiste filmpje bij elk geluidsfragment zoeken. 
Klik op filmplaatje 1. De film start meteen. Klaar?  Klik op ‘Terug’. Zo alle vier filmpjes bekijken.  
Klik dan rechtsonder op ‘Verder’.  
De kinderen nemen een kladblaadje en een pen: Ze schrijven a, b, c, en d onder elkaar.  
Zet speler a aan: De kinderen maken hun keuze: Filmpje 1, 2, 3 of 4. Zo ook met de andere spelers. 
Klaar? Klik op ‘Check’. Kijk samen na. Laat eventueel allevier fragmenten - nu met geluid - nog eens 
horen door op de filmplaatjes te klikken. De film start meteen. Klik op ‘Terug’. Zo alle vier filmpjes 
bekijken. 

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 mee.  
Zet de speler aan: de kinderen neuriën mee.  
Zet de speler aan: De kinderen zingen mee. 

Groep: ⅞ (Pittige les) 
Thema: Narnia, Sprookje, helden 
Inhoud: Een lied over de 4 hoofdpersonen uit de film Narnia deel 1, 
filmquiz, ritmes lezen en spelen op instrumenten, ritmes verzinnen, 
kennismaken met enkele instrumenten uit de Keltische folkmuziek.  
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Kern 2 
Doel: Leren van nieuw couplet. 
Werkwijze:  

Zie kern 1.  
Wijs op de vormblokjes onderaan. Eerste 2 blokjes: Voorspel. 3e blokje: Refrein. 4e blokje: Couplet. 
enz.  

Kern 3 
Doel: Leren van nieuw couplet. 
Werkwijze: 

Zie kern 1 en 2 

Kern 4 
Doel: Leren van nieuw couplet. 
Werkwijze:  

Zie kern 1, 2 en 3 

Kern 5 
Doel: Leren van de bridge.  
Werkwijze:  

Vraag: Wat is de ‘bridge’ in een lied? (Het heeft een andere melodie, de tekst gaat vaak of de kern van 
het verhaal.) 
Let op: Het refrein heeft nu een iets andere tekst. 

Kern 6 
Doel: Kennismaken met instrumenten. 
Werkwijze:  

De kinderen nemen een kladblaadje en een pen. Ze schrijven de nummers 1 t/m 5 op. 
Laat speler 1 horen: De kinderen schrijven de juiste letter achter nummer 1 en eventueel ook de naam 
van het instrument. (Uillean Pipes: Spreek uit: Joelian Paaips) 
Klaar? Klik op ‘Check’ en kijk samen na. Laat eventueel alle fragmenten nog eens horen. 

Kern 7 
Doel: Ritmes lezen en spelen 
Werkwijze:  

Leg uit: De ritmeklok begint op 12 uur en gaat rechtsom.  
Zet de speler in het midden van de klok aan. Je hoort de twee trommen: Blauw (Bodhran) slaat 8 x per 
ronde, waarvan de 1e en de 4e een beetje harder. (accent, heet dat) De rode (handtrom) slaat 2 x 2 keer, 
op de 1e, 2e, 5e en 6e tel.  
Verdeel je klas in 2 groepen: De ene groep tikt blauw op de tafelrand. De andere klapt rood. Tel zelf 
1234 af. Geef een teken als ze moeten stoppen. 
Gaat dit goed? Neem enkele trommels en verdeel die over blauw en rood. Tel weer 1234 af.  
Gaat dit goed? Klik op het zwaard onder de ritmeklok. Welk instrument komt erbij? (Claves) 
Laat de speler weer horen. Laat alle kinderen deze oranje partij eerst klappen. Geef daarna enkele 
kinderen de claves. Tel weer 1234 af: De trommen en de claves spelen hun partij. 
Gaat dit goed? Klik op het bovenste zwaard onder de ritmeklok. Welk instrument komt erbij? (Belletjes, 
mag ook een beatring, tamboerijn of jinglestick zijn.) 
Verdeel je klas in 2 groepen: De ene groep klapt oranje, de andere tikt paars op de knieën. Tel weer 
1234 af. Gaat dit goed? Geef enkele kinderen de belletjes en oefen samen met de andere instrumenten. 
Gaat dit goed? Klik op het bovenste zwaard onder de ritmeklok. Welk instrument komt erbij? (Cowbell) 
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Laat de speler horen. Daarna nog een keer: Alle kinderen klappen groen me. tel dan 1234 af en laat ze 
nog een keer groen klappen. Geef daarna enkele kinderen een cowbell en oefen samen met de andere 
instrumenten. 
En zo ook met het laatste instrument.  

Kern 8 voor de 2e, 3e les 
Doel: Zelf ritmes laten ontwerpen 
Werkwijze:  

Opdracht: Laat ze op in zestallen ritmes ontwerpen: gebruik hiervoor het werkblad. (Zie onderaan deze 
handleiding. Laat ze de ritmes ook uitvoeren met de verschillende instrumenten.  
Variatie: Dit kan natuurlijk ook in twee- of drietallen. Dan wordt het iets eenvoudiger.  

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); tekst zoeken 
Werkwijze: 

De kinderen nemen een kladblaadje en schrijven de nummers 1 t/m 10 onder elkaar.  
Achter elk nummer moet nu het ontbrekende wood komen. 
Klaar? Kijk samen na m.b.v. Afsluiting 1. 
Zing samen het lied nog een keer m.b.v. Afsluiting 2.  

De Kronieken van Narnia is een heptalogie van een kinderboekenserie (de serie wordt ook wel tot 
de high fantasy gerekend) geschreven door de Britse schrijver C.S. Lewis. De serie wordt 
beschouwd als een klassieker in de kinderliteratuur en is het bekendste werk van de schrijver, met 
meer dan honderd miljoen verkochte exemplaren in 47 talen. Lewis schreef de boeken in de periode 
1949-1954, waarna ze door Pauline Baynes werden geïllustreerd en in Londen gepubliceerd tussen 
oktober 1950 en maart 1956. De Kronieken van Narnia werden verschillende keren aangepast voor 
radio, televisie, toneel en film. Hoewel de serie vooral Christelijke thema's behandelt, worden er 
ook veel aspecten teruggevonden uit de Griekse, Turkse en Romaanse mythologie. Ook Britse en 
Ierse sprookjesverhalen komen aan bod. 
De Kronieken van Narnia vertellen het verhaal van kinderen die een centrale rol spelen in de 
geschiedenis van het fictieve land Narnia, een plaats waar dieren kunnen praten en magie een 
alledaags fenomeen is. Elk boek (met uitzondering van Het paard en de jongen) heeft in de hoofdrol 
een protagonist die afkomstig is uit de echte wereld en getransporteerd wordt naar Narnia om aan de 
roep van de leeuw Aslan gehoor te geven.  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https://nl.wikipedia.org/wiki/De_Kronieken_van_Narnia:_Het_paard_en_de_jongen
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Lucy is een vrolijk kind
Die als eerste Narnia vindt
Staat als eerste in de kou

Wie gelooft zo’n meisje nou?
Tumnus wordt een echte maat
Die haar toch ontsnappen laat

Ook al is ze nog zo klein
Zij krijgt toch haar kroondomein

Narnia, Narnia,
Ga je mee naar Narnia?

Edmund voelt zich vaak alleen
Ruziet veel met iedereen
Hij ontmoet de koningin

Zij pakt hem met snoepjes in 
Jades praat met zoete stem 

Zij belooft veel macht aan hem
Als hij doet wat zij hem vraagt

Hij de koningin behaagt

Narnia, Narnia,
Ga je mee naar Narnia?

Susan denkt voor alle vier
Leeft maar zelden met plezier
Maakt zich zorgen elke dag
In haar ogen nooit een lach
Zij wil snel terug naar huis

Ook al is dat niet haar thuis
Aslan wordt een grote vriend
Heeft haar titel dik verdiend

Narnia, Narnia,
Ga je mee naar Narnia?

Peter speelt heel graag de baas
Vindt zijn broertje maar een dwaas

Zusjes vindt hij zwak en dom
Sprookjes geeft hij weinig om
Toch wordt hij de grote held
Wordt in de kroniek vermeld

Krijgt een stalen zwaard en paard
Is de titel Koning waard

Samen vochten zij een lange strijd
Samen werd zo het land bevrijd

Samen raakten zij hun vijand kwijt
Samen één voor altijd
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