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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. Welke instrumenten hoor je? (fagot, viool-pizzicato, schuiffluit, piano, drumstel) 
2. Welk moment houdt de muziek even op? (Net voor het ei ontploft, net voordat het nest valt.) 
Stilte-afspraak maken.  
Zet de film aan. Bespreek na de film de antwoorden. 

Inleiding 2: Voor de tweede les 
Doel: Luisteren, kijken, meezingen 
Werkwijze:  

Geef twee opdrachten vooraf:  
1. Lees de tekst mee: Waar gaat dit over? 
2. Luister naar het refrein en zing mee. (I want candy) 
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.  
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.  
Let op: Ze moeten de tekst van het refrein goed kennen voordat je verder gaat.  

Kern 2 en 3 
Doel: Leren van nieuw coupletten. 
Werkwijze:  

Zie kern 1. Het neuriën mag je nu wel overslaan. 
Wijs op de vormblokjes onderaan. (Rood: voor- en tussenspel; groen: Couplet; oranje: refrein) 
Leg uit en doe voor: klap op de rode lettergrepen, stap op de blauwe. 

Groep: 5/6 
Thema: Pasen 
Inhoud: Een (carnavalesk) lied over de Paashaas, ritmes spreken en 
spelen a.h.v. zinnen, tekst memoriseren, melodiestukjes herkennen, tekst-
improvisatie.
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Kern 4 
Doel: Ritmisch spreken (rappen) 
Werkwijze:  

Vraag iemand uit de klas de tekst voor te lezen.  
Vraag een 2e kind, maar deze moet zo ritmisch mogelijk spreken, alsof het een versje is.  
Laat dan de speler horen. De kinderen luisteren. 
Laat de speler nog eens horen, de kinderen doen mee. 
Tel zelf 1 2 3 4 af: De kinderen spreken de tekst. 
Leg uit: Rood is klap, blauw is stap, bruin is tikken op de knie. 
Tel zelf langzamer 1 2 3 4 af: De kinderen spreken en voeren de bewegingen uit. 
Dan nog eensL maar nu met speler. 
Variatie: Laat ze andere bewegingen bedenken bij elke kleur. 

Kern 5 
Doel: Ritmes spelen op instrumenten (Eerst kern 5 oefenen) 
Werkwijze:  

Het rap-stukje uit kern 5 staat nu grafisch genoteerd, dat hebben ze al geoefend. 
Verdeel de klas in 3 groepen: Elke groep een kleur. 
Tel 1 2 3 4 af: De kinderen spreken de tekst nog een keer en doen de klap, stap en knie nog een keer. 
Verdeel de instrumenten over de 3 groepen. 
Tel zelf rustig 1 2 3 4 f: De kinderen spreken de tekst en de groepen spelen op het juiste moment. 
Nog een keer: Maar nu spreken ze ‘in het hoofd’, dus niet hardop, spelen wel de instrumenten  
Zet de speler aan: oefenen maar! 
Het is de bedoeling dat ze dit spel straks tijdens de tussenspelen (rode dopjes) laten horen. 

Kern 6 
Doel: Luisteren en herkennen van melodie m.b.v. grafische notatie.  
Werkwijze:  

De kinderen nemen een kladblaadje en een pen en schrijven de nummers 1 t/m 4 op. 
Leg alleen uit: je hoort dadelijk een vogel fluiten: Welke melodie fluit het? A, B, C of D. Schrijf die 
letter achter nummer 1.  
Zet de spelers achter elkaar aan. De kinderen maken hun keuzes. 
Klaar? Klik op ‘Check’ en kijk samen na. Laat eventueel de spelers nog eens horen.  
Als er veel fouten zijn: leg nog eens uit waarom elke melodietje bij dat plaatje hoort. 

Kern 7 
Doel: Checken of ze de tekst kennen. 
Werkwijze:  

De kinderen nemen een kladblaadje en een pen en schrijven de nummers 1 t/m 10 op. 
Laat de kinderen naar de tekst kijken: Weten ze al welke woorden ontbreken? Die schrijven ze achter 
het juiste nummer. (Vergeet niet de tekst te scrollen.)  
Weten ze een aantal niet? Geen probleem: Je laat de speler nog eens horen. Dan kunnen ze ontbrekende 
woorden invullen. 
Als je ze wil checken of ze het goed hebben: Klik op Afsluiting 1.  

Kern 8 
Doel: Zelf tekst verzinnen op het spreekritme van kern 4. (Wel eerst kern 4 en 5 doen!) 
Werkwijze:  

Verdeel de klas in duo’s. Ze nemen een kladblaadje en een pen. 
Leg uit: Ze moeten een ritmische tekst verzinnen, net zoals in kern 4.  
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Een paar tips: Het zou mooi zijn als het rijmt, let op het accent van elke zin, maak eerst snel een 
woordveld…. 

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. Alleen ontbreekt hier en daar een woord.  
Nu speelt en spreekt een orkestje het ritme-spel uit kern 5. (of uit kern 8) 
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Wat zie ik in mijn groentetuin? 
Twee oren, lang en bruin 

Een hoedje op zijn krullenkruin 
Daar achter de ajuin. 

De Paashaas, de Paashaas 
Hij snoept van de prei en de boerenkool 

De Paashaas, de Paashaas 
De Paashaas, mijn idool 

Hij heeft een leren broekje aan 
Een vestje van katoen 

Ik zie hem op zijn sloffen gaan 
Hij loopt als een kalkoen 

Een wortel stopt ie in zijn mond 
Dat houdt een haas gezond 

Wat legt daar nou op de grond? 
’t Is klein en bruin en rond! 

Hij hobbelt op twee poten 
Hij maakt een rondedans 

Hij klappert met twee noten 
En waggelt als een gans 

Hij heeft een grote rieten mand 
Die draagt hij op zijn rug 

Hij loopt nu naar de overkant 
Wat loopt die jongen vlug! 

Wat zit er in die grote mand? 
Het lijkt wel chocola 

Hij is gevuld tot aan de rand 
We gaan hem achterna! 

Prei en boerenkool
Worteltjes, radijs

Anemoon en bosviool
In dit paradijs
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