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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 1a (2 films: klik op Inleiding 1 voor de 2e film 
Doel: Nauwkeurig kijken en luisteren (Fragment uit Up) 
Werkwijze:  

Geef twee vragen vooraf:  
1. Luister naar de muziek. Welke instrumenten hoor je? (Vooral blazers, viool,….) 
2. Waarover gaat dit stukje film?  
Groep 5 t/m 8 : Zijn deze man en vrouw opa en oma geworden? (Nee, want de vrouw kon om medische 
redenen geen kinderen krijgen….)  
Stilte-afspraak maken.  
Zet de film aan. Bespreek na de film de antwoorden. 

Inleiding 1b 
Doel: Nauwkeurig kijken en luisteren (Fragment uit Geri’s Game) 
Werkwijze:  

Geef twee vragen vooraf:  
1. Luister naar de muziek. Welke instrumenten hoor je? (Vooral blazers, drums…) 
2. Waarover gaat dit stukje film?  
Stilte-afspraak maken.  
Zet de film aan. Bespreek na de film de antwoorden. 

Inleiding 2a: (2 films: klik op Inleiding 2 voor de 2e film ) 
Doel: Nauwkeurig kijken en luisteren, voor groep 3,4 en 5) 
Werkwijze:  

Geef twee vragen vooraf:  
1. Onthoud welke liedjes je gehoord hebt. 
2. Ken je ook deze liedjes, wie kan ze zingen?  
Zet de film aan.  
Bespreek na de film de antwoorden. Zie ook Afsluiting 2 

Inleiding 2b Voor groep 6/7/8 
Doel: Nauwkeurig kijken en luisteren (Fragment uit Geri’s Game) 
Werkwijze:  

Geef twee vragen vooraf:  
1. Luister naar de muziek. past die goed bij de filmfragmenten? Waarom? 
2. Waarover gaat deze film?  

Groep: 3 t/m 8 
Thema: Opa en Oma (Kinderboekenweek 2016) 
Inhoud: Nieuw lied, ritmes lezen, spelen en improviseren, informatie over 
popmuziek uit ’60-’70
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Specialistenvraag: in welk jaar speelt deze film zich af? 
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. 
(Groep 4 t/m 8) Laat een kind de tekst voorlezen. (Groep 3) Lees de tekst ritmisch voor. 
Laat de speler 1x horen; alle kinderen lezen zacht mee.  
Laat de speler 1x horen; de kinderen neuriën mee.  
Laat de  speler 1x horen: De kinderen zingen mee. 

Kern 2 
Doel: Aanleren van de tekst van couplet 2 en 3 
Werkwijze:  

Zoals in kern 1. 
Wijs op de vormrondjes onderaan het scherm: Wat betekenen deze rondjes? (Grijs=voor-, tussen- en 
naspel; donkerroze=couplet; lichtroze=refrein) 
Vraag: Hoeveel coupletten zijn er dus? (6) 

Kern 3 
Doel: Aanleren van de tekst van couplet 4 en 5 
Werkwijze: 

Zoals in kern 1 
Vraag: Welke instrumenten spelen in het tussenspel? (1e keer: Steeldrum en 2e keer: Panfluit) 
Deze instrumenten kun je zien en horen in kern 8. 

Kern 4 
Doel: Aanleren van de tekst van couplet 6 
Werkwijze:  

Zoals in kern 1 

Kern 5 
Doel: Ritmes lezen en spelen, ritmes bedenken/improviseren 
Werkwijze:  

Laat de 1e speler horen met de opdracht: Kijk naar de grijze bolletjes: je hoort telkens groepjes van 4 
tikken, waarvan de 1e harder gespeeld wordt. (Wijs evt. de grijze bolletjes mee.) 
Nu tikt oma een ritme en opa verzint zelf een ander ritme. De meisjes tikken met oma mee, de jongens 
verzinnen een ritme samen met opa. Ieder mag een eigen ritme bedenken, maar het moet wel 4 tellen 
lang duren. Als je niks weet, tik dan maar oma’s ritme na. Zet speler 2 aan. 
Hetzelfde met het volgende ritme, maar nu oma beginnen met een ritme verzinnen en opa antwoord 
met het ritme wat er staat: Zet speler 3 aan.   
Enzovoort met de volgende twee ritmes. 
Je kunt ook instrumenten nemen: Oma’s spelen trom, opa’s cowbell. (Of andere instrumenten.) 
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Kern 6 Voor groep 6/7/8 
Doel: Kennismaken met enkele popartiesten uit oma’s en opa’s jeugd/jonge jaren 
Werkwijze:  

Vraag: kent iemand van jullie een van de artiesten op deze foto’s? (Ik verwacht van niet. Misschien 
Elvis of The Beatles) 
Opdracht: Neem een kladblaadje en een pen: Je luistert naar de 1e speler. Welke artiest zou dat kunnen 
zijn. Schrijft dan nummer all eerste op. Als je de naam van artiesten kent, schrijf je die achter dat 
nummer. Misschien ken je de titel…. 
Zo laat je alle fragmenten horen. (Allemaal plm 30 sec.) 
Klik op ‘Check’ en kijk samen na.  
Lees en wijs bij elke foto de naam aan. Laat heel even het bijpassende fragment nog eens horen. 
Benadruk dat dit slechts een greep is van alle artiesten in die tijd. Er waren er natuurlijk veel meer, ook 
Nederlandse popartiesten.  

Kern 7 
Doel: Kennismaken met de Rolling Stones, toen en nu. 
Werkwijze:  

Vraag: Kent iemand deze popgroep? Ooit iets van gehoord? (Ja, in kern 6! in elk geval) 
Vertel: Deze mannen zijn begonnen in 1962, maar spelen nu nog steeds met elkaar. Hoeveel jaar is dat 
al? Je vindt meer info op https://nl.wikipedia.org/wiki/The_Rolling_Stones en http://
www.rollingstones.com 
Laat de film zien: Het begint met de Rolling Stones in 1973 en halverwege gaat het over naar 2016…. 
Wat valt je op als je deze fragmenten vergelijkt met elkaar?  

Kern 8 
Doel: Kennismaken met vier instrumenten  
Werkwijze:  

Deze vier instrumenten worden gebruikt in de begeleiding van het liedje opa en Oma. Ze komen uit 
Zuid-Amerika. 
Opdracht: Neem een kladblaadje en een pen. Laat speler 1 horen: Bij welk plaatje hoort dat geluid? 
Schrijf dat nummer als eerste op. Als je de naam van het instrument weet, schrijf dat erachter.  
Zo ook met de andere drie fragmenten. 
Klaar? Klik op ‘Check’ en kijk samen na. Laat de fragmenten nog eens horen.  

Afsluiting 1 (Tekstblad: Zie onderaan) 
Doel: Het lied zelfstandig uitvoeren (m.b.v. de playbackversie)  
Werkwijze: 

Zet de linkerspeler aan en laat de kinderen meezingen. 
Variatie: Verdeel je klas in 3 groepen en laat om beurten een couplet zingen. Samen zingen we het 
refrein. 
Zing het lied ook eens met speler de 2, de playbackversie.  

Afsluiting 2 voor groep 3,4 en 5 (Tekstblad: Zie onderaan) 
Doel: Het lied zelfstandig uitvoeren (m.b.v. de playbackversie); 
Werkwijze: 

Vertel: Dit zijn liedjes die wellicht jouw opa en oma vroeger thuis en op school geleerd hebben.  
Zet speler 1 en laat ze een keer luisteren. Wie kent dit liedje? Kun je het meezingen? 
Zoon met de andere liedjes. (Naar keuze….) 
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Mijn oma en mijn opa, dat is een paar apart.
Mijn opa die is doof, daarom roept mijn oma hard.
Maar heeft ze’t over PSV, Ajax of de rest
Dan is hij niet meer doof, nee dan hoort hij alles best

Opa en Oma, ’t is een paar apart
Oma en Opa, ’t is een paar apart

Als opa gaat biljarten, ja dan wil mijn oma mee
Ze hebben maar één fiets en die is groot genoeg voor twee
Maar in d’r eentje achterop, dan is mijn oma bang 
En daarom moet ze altijd bij mijn opa op de stang

Mijn opa gaat vaak winkelen, dat doet hij elke dag.
Mijn oma schrijft dan op een briefje wat hij kopen mag 
Maar als hij iets ziet liggen, wat hij zelf heel lekker vindt
Verliest hij heel toevallig, net dat briefje in de wind

Mijn opa en mijn oma zingen samen graag een lied 
Tot vreugde van de kinderen, de buurt en de parkiet 
Ik vind hun ouwe liedjes wel wat saai, een beetje sloom
Met kerstmis echter zingen ze de ballen uit de boom

Mijn opa en mijn oma, hebben altijd reuzenlol
Hij noemt mijn oma scheetje en zij noemt hem teder drol
Hij kent veel ouwe moppen en die vindt zij nog steeds leuk
Ze gieren van het lachen, ja, ze liggen in een deuk

Mijn oma die wil ‘s avonds altijd graag op tijd naar bed
Mijn opa moet dan mee, ja want ons oma’s wil is wet 
Want zij heeft koude voeten en mijn opa heeft dat niet
Zo delen ze al jarenlang, hun vreugde en verdriet

(T+M: Ruud vd Heijden; bewerking: Willem vd Heijden) 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Altijd is Kortjakje ziek
Midden in de week maar zondags niet
Zondags gaat zij naar de kerk
Met een boek vol zilverwerk
Altijd is Kortjakje ziek
Midden in de week maar zondags niet

Daar zaten zeven kikkertjes
Al in een boerensloot
De sloot was toegevroren
Ze lagen half dood
Ze kwekten niet, ze kwaakten niet
Van honger en verdriet
Daar zaten zeven kikkertjes
Al in een boerensloot

Zagen, zagen, wiedewiedewagen
Jan kwam thuis om een boterham te vragen
Vader was niet thuis, moeder was niet thuis
Piep, zei de muis in het voorhuis

Een, twee, drie, vier
Hoedje van, hoedje van
Een, twee, drie, vier
Hoedje van papier
Heb je dan geen hoedje meer
Maak er één van bordpapier
Eén, twee, drie, vier
Hoedje van papier

Rije, rije, rije
In een wagentje
En als je dan niet rijden wil
En als je dan niet rijden wil
Dan draag ik je

Alle eendjes zwemmen in het water
Falderalderiere, falderalderare
Alle eendjes zwemmen in het water
Fal, fal, falderalderalderaldera
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