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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. Kennismaken met het lied dat ze gaan leren. 
Werkwijze:  

Geef twee vragen vooraf:  
1. Waarover gaat dit lied? 
2. Hoeveel weegt het baby-nijlpaardje? (meer dan 100 pond (50 kg) 
Stilte-afspraak maken.  
Zet de film aan. Bespreek na de film de antwoorden. 

Inleiding 2: 
Doel: Nauwkeurig kijken en luisteren 
Werkwijze:  

Geef twee vragen vooraf:  
1. Welke blaasinstrumenten herken je? (Tuba, twee trombones en twee trompetten.) 
2. Wat moet die man op die stoel doen? (Zorgen dat 4 (!) instrumenten de goede tonen blazen.) 
Stilte-afspraak maken.  
Zet de film aan.  
Bespreek na de film de antwoorden.  

Kern 1 
Doel: Leren van de tekst en de melodie van het refrein. 
Werkwijze: 

Laat de speler 1x horen. 
Laat een kind de tekst voorlezen. 
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. 
Leg uit en doe voor: klap op de rode lettergrepen.  
Als dat goed gaat: Stap op de paarse lettergrepen. (let op: Eigenlijk moeten ze nog een keer stappen na 
elke regel: Als je dat ziet: Alleen maar aanmoedigen want dat is muzikaal juist!) 
Neem een trom en laat een kind de rode lettergrepen meespelen. 

Groep: 5/6 
Thema: Dieren, geboorte 
Inhoud: Een lied over een Nijlpaard die een kind krijgt (van Jaap 
Demoed) , ritmes lezen en spelen, 2 x een quiz over enkele instrumenten 
uit het harmonie-orkest/fanfare/brassband.
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Kern 2 en 3 
Doel: Leren van de melodie van de coupletten. 
Werkwijze:  

Zie kern 1.  
Wijs op de vormblokjes onderaan. (Roze: Voorspel, Geel: Refrein; Blauw: Couplet; Groen: Solo)  

Kern 4 
Doel: Leren van melodie en tekst van de bridge 
Werkwijze:  

Zie kern 1, 2 en 3 
Leg uit: Dit heet de bridge (brug): Een andere melodie, meestal tegen het einde van het lied. 

Kern 5 
Doel: Lezen en klappen van ritmes. (let op: Dit lied is in een 6/8 maat. Eigenlijk moet 1 2 3 4 5 6 aftellen, 
met een hoofdaccent op 1 en een nevenaccent op 4. Maar je kunt het gemakkelijker doen door 1 2 3 4 
aftellen. In feite heb je dan 2 maten afgeteld.) 
Werkwijze:  

Vraag: Welke dieren zie je? (Aap, Olifant, Stekelvarken, Giraf) 
Zet speler 1 aan: De kinderen luisteren en kijken. 
Zet de speler nog eens aan: De kinderen spreken en klappen mee. 
Tel nu zelf 1 2 3 4 af: De kinderen spreek-klappen het ritme. 
Nog eens: Nu moeten ze het woord in ‘hun hoofd’ zeggen en hardop klappen. 
Zo ook met de 3 andere andere ritmes. 
Verdeel je klas in 4 groepen: geef elke groep een ritme. 
De Ketting: Tel af: Groep 1 begint (4x aap), groep volgt meteen en daarna groep 3. Meteen daarna 
groep 1 weer, enz.. 
De Stapel: Tel af: Groep 1 begint en gaat door terwijl groep 2 invalt, die gaat ook door terwijl groep 3 
invalt, enz.. Op jouw teken stoppen ze tegelijkertijd.  
Het Blok: Tel af: Alle 4 groepen starten tegelijkertijd. 

Kern 6 
Doel: Lezen en klappen van ritmes. Eerst kern 5 doen! 
Werkwijze:  

Vraag: Wat was ook alweer het woord achter het 1e ritme? En het 2e? Enz. 
Laat de spelers allemaal 1x horen: De kinderen klappen meteen nog een keer mee. Gaat een ritme niet 
soepel? Tel zelf 1 2 3 4 af en laat ze het nog een keer oefenen. 
Verdeel je klas in 6 groepen: Elke groep krijgt een kleur en het bijbehorende instrument.  
Zie verder kern 5: Ketting, Stapel en Blok. 
Als ze dit goed kennen, kunnen ze dat bij de afsluiting spelen onder de Solo. 

Kern 7 (eerst kern 5 en 6) 
Doel: Herkennen van enkele koperen blaasinstrumenten  
Werkwijze:  

We gaan luisteren en kijken naar een beroemd stukje klassieke muziek: The Flight of the Bumble Bee, 
gecomponeerd door Nikolaj Rimsky Korsakov in 1899. Oorspronkelijk bedoeld voor een symfonie-
orkest, maar hier uitgevoerd door een brass-ensemble,  
De kinderen nemen het werkblad erbij. Tijdens de film zien ze de nummers 1 t/m 4 voorbijkomen. Die 
noteren ze snel bij het instrument op het werkblad. Naderhand gaan ze puzzelen welke naam erbij hoort. 
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Kern 8 
Doel: Kennismaken met enkele instrumenten uit het harmonie-orkest. 
Werkwijze:  

Wijs eerst naar de twee mondstukken bovenaan: het linker hoort bij de saxofoon (en de klarinet): Het is 
gemaakt van kunststof, bakeliet en soms ook van metaal. Het heeft één riet dat trilt: Dat maakt de toon. 
De rest van het instrument is nodig om er verschillende tonden van te maken. Daarvoor heb je een 
heleboel kleppen (en gaten ij een klarinet). Het rechter mondstuk is van de trompet, trombone, bastuba 
en bugel. Maar ze zijn voor elk instrument van een andere maat. Elke speler heeft bovendien een 
persoonlijke voorkeur voor een bepaalde vorm van het mondstuk. Door de lippen te spannen en lucht te 
persen door het gat van het mondstuk ontstaat er een trilling en dus ook geluid. Je kunt door meer of 
minder druk al verschillende tonen maken. De rest van het instrument is nodig om er nog meer 
verschillende tonen uit te halen. De lengte van instrument wordt langer of korter gemaakt door te 
schuiven (trombone) of door ventielen open of dicht te maken. 
Je hebt in de muziek verschillende stemmen: Bijv. bas = laag, tenor = iets minder laag, alt = weer iets 
hoger, sopraan = hoog. Dat geldt ook voor de saxofoons. Hier zie er 2, maar er er nog meer. 
De kinderen nemen een kladblaadje en een pen en schrijven de nummers 1 2 3 4: 
Zet de eerste speler aan: De kinderen luisteren en schrijven de juiste letter achter nummer 1. Zo ook met 
de andere spelers.  
Variatie: Gebruik het werkblad. (Zie onderaan deze handleiding). De kinderen schrijven voor elke naam 
een Letter en ook - na het luisteren - boven elk nummer een letter. 
Klaar? Kijk samen na door op ‘Check’ te klikken. Laat evt. de spelers nog een keer horen. 

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. Er ontbreken echter stukjes tekst. Weten ze het toch? 
Tijdens het solo-stuk spelen ze de ritmes uit kern 7 
Extra opdracht: De kinderen nemen een kladblaadje en een pen; ze schrijven de nummers 1 t/m 10 op. 
Scroll te tekst: De kinderen schrijven achter elk nummer het ontbrekende woord. 
Klaar? Dan kun je Checken in afsluiting 1.  
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Moeder Nijlpaard heeft een baby  
Het is een jongetje van meer dan honderd pond 

Moeder nijlpaard heeft een baby  
Hij is zo mollig en zo lollig en zo rond

 
Er is in Artis bijzonders aan de hand 

Het staat met grote vette letters in de krant 
En alle mensen in de stad  

Zeggen: Tjonge jonge jonge, is dat wat! 

Uit alle dierenhokken komt een blij geluid 
En bij de ingang hangen alle vlaggen uit 

O jongens, jongens, wat een gein  
Wat zou er aan het handje zijn? 

De directeur ging gisteravond laat naar bed  
Hij had de wekker op een uur of elf gezet 

Hij was nog heerlijk vast in slaap  
De telefoon ging en hij schrok zich haast een aap 

Maar toen hij hoorde wat er aan het handje was 
Schoot hij snel met zijn pyjama in zijn jas 
“Wat doe je nou toch?”, riep zijn vrouw  

En hij vertelde het toen gauw: 
Hij is door vierentwintig ooievaars gebracht 
Want zo’n nijlpaardbaby is een hele vracht. 

Trompet = Trombone =

Sousafoon = Hoorn =
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