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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. (Een fragment uit de film ‘Pan’ uit 2015) 
Werkwijze:  

Geef twee vragen vooraf:  
1. Wat kun je zeggen over de muziek? (Dit is variatie op een song van Nirvana: Like Teen Spirit*) 
2. Hoor je of zie je ook instrumenten? (Ja, een bel en trommen) 
Stilte-afspraak maken.  
Zet de film aan. Bespreek na de film de antwoorden. 

Inleiding 1a (Klik op ‘Inleiding 1’) 
Doel: Nauwkeurig kijken en luisteren. (Nirvana: Like Teen Spirit*, gespeeld door 1000 (!) muzikanten.) 
Werkwijze:  

Geef twee vragen vooraf:  
1. Welke instrumenten zie je? (Drums, gitaren, basgitaren en zangstemmen.) 
2. Wat doet die meneer op het allerlaatste van het filmpje? (Hij speelt de dirigent….) 
Stilte-afspraak maken.  
Zet de film aan. Bespreek na de film de antwoorden. 

Inleiding 2: Voor de 2e les (Het slotfragment uit de film ‘Pan’ uit 2015) 
Doel: Nauwkeurig kijken en luisteren 
Werkwijze:  

Geef twee vragen vooraf:  
1. Wat kun je vertellen over de muziek?  
2.  Welke geluiden hoor je allemaal? 
Stilte-afspraak maken.  
Zet de film aan.  
Bespreek na de film de antwoorden.  

Inleiding 2: (Klik op ‘Inleiding 2’) (Het slotfragment uit de film ‘Peter Pan’ uit 1985) 
Doel: Nauwkeurig kijken en luisteren 
Werkwijze:  

Geef twee vragen vooraf:  
1. Wat kun je vertellen over de muziek?  
2.  Welke geluiden hoor je allemaal? 
Stilte-afspraak maken.  
Zet de film aan. Bespreek na de film de antwoorden. 

Groep: 5/6 
Thema: Piraten 
Inhoud: Een lied over een (andere) Piet Piraat die stottert, een 
geluidenspel, ritmisch spreken, spelen van instrumenten a.h.v. de 
tekstdelen, kennismaken met enkele instrumenten en het orkest. 
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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. 
Vraag 2 kinderen om de tekst tussen haakjes te doen.  

Kern 2 
Doel: Leren van nieuw couplet. 
Werkwijze:  

Zie kern 1.  
Wijs op de vormfiguurtjes onderaan: Kistjes: Bruin: Voor- en tussenspel; Paars: Couplet, Groen: refrein, 
Blauw: Instrumentaal refrein 
Leg uit en doe voor: Klap op de rode lettergrepen.  
Als dat goed gaat: Klap op de rode en stap op de blauwe lettergrepen.  

Kern 3 
Doel: Ritmisch spreken. 
Werkwijze:  

Vraag een kind een van de spreekballonnen te laten horen. De klas doet het na. 
Het moet natuurlijk krachtig, het zijn immers bevelen van de kapitein. 
Lukt het kinderen ook om de teksten ritmisch uit te spreken? Dat kan natuurlijk op verschillende 
manieren. Soms kun je een lettergreep verlengen. 
Jij wijst een tekstballon aan: De kinderen laten de tekst horen. Na een paar keer moeten ze de tekst van 
buiten kennen. 
Klik ook ‘Ken je ze nu’. De tekst is verdwenen. Wijs ze weer aan, de kinderen zeggen de juiste tekst. 
Variatie: Spreek af: Bij de 4e ballon mag niks meer zeggen, maar klap je bijv. in je handen. Enz. Maak 
het steeds moeilijker. Kies voor de vervangende opdracht iets muzikaals: Klappen, stappen, een geluid 
maken, enz.  

Kern 4 
Doel: Geluidenspel 
Werkwijze:  

Vraag bij elke figuur aan één kind welk geluid deze bij het plaatje verzint. De rest van de klas doet het 
geluid na als jij het plaatje aanwijst. Hand weg, geluid weg! 
Zorg voor krachtige en duidelijke geluiden: veel wind, tikken met de nagels als regen,  tikken met de 
vingertoppen als hagel, vuisten op tafel als donder moet ondersteuning met de stem.  
Laat ook een kind de plaatjes aanwijzen. Sommige plaatjes un je ook tegelijkertijd aanwijzen. 
Dit spel kun je ook gebruiken bij de Afsluiting tijdens het tussenspel. 

Kern 5 
Doel: Instrumenten spelen a.h.v. lettergrepen uit de tekst. 
Werkwijze:  

Oefen dit eerst met klappen: Maak 2 groepen van je klas. De ene klapt rood, de ander groen. 
Vraag: Hoe heten deze instrumenten? (Claves en triangel) 
Verdeel daarna de instrumenten en oefen eerst door de tekst te spreken, zonder speler dus. 
Dan zet je de speler aan en oefen nog eens. 
Let op: rood is in de eerste zinnen telkens 4 tikken.  
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Variatie: De kinderen doen eerst alsof ze het bepaalde instrument spelen, uitbeelden met mimiek en 
tegelijkertijd een geluid maken dat erop lijkt ( Trom: Boem; triangel: Tinggg (hoog!); Bekken: Djjingg 
(wat lager); Claves: Tiktiktiktik) 

Kern 6 
Doel: Instrumenten spelen a.h.v. lettergrepen uit de tekst. 
Werkwijze:  

Zie kern 5 

Kern 7 
Doel: Instrumenten spelen a.h.v. lettergrepen uit de tekst. 
Werkwijze:  

Zie kern 6. 
Verdeel de 2 groepen uit kern 5 en 6 weer in 2 groepen zodat er 4 ontstaan. 

Kern 8 
Doel: Kennismaken met het symfonie-orkest en enkele instrumenten daaruit. Een quiz! 
Werkwijze:  

Hiervoor hebben de kinderen het werkblad nodig. Zie onderaan deze handleiding.  
Leg uit: Je ziet en hoort dadelijk een orkest spelen (De filmmuziek van Pirates of the Caribbean). Je ziet 
soms een nummer in beeld: Welk instrument is dat? Vul dat nummer op de juiste plaats op je werkblad 
in bij een van de instrumenten. Weet je ook de acht namen? 
Start de film. 
Klaar? Klik op ‘Check’ en kijk samen na.  

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: 

De oefening uit kern 6, 7 en 8 worden nu toegepast op het hele lied. 
De instrumenten spelen op de juiste kleur, zoals in kern 5, 6 en 7 is geoefend. 
Variatie: De instrumenten spelen een improvisatie tijdens het voor- en tussenspel en bij de instrumentale 
refreinen (Blauwe kistjes.) 
Kunnen ze in het laatste deel van het laatste deel ook een echte fade out maken?   
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Ik ben Pipipipiet Piraat

Stotterstotter als ik praat

En mijn papapapegaai


Stottert ook als ik hem aai


Alle hens aan dekdekdekdek! 
Stop met dat gekwekwekwekwek! 

Volle kracht vooruit! 
Enteren die Schuit! 

‘k Heb een houten boboboot

En een houten popopoot


Aan mijn hand een hahahaak

Maar als ik schiet is ‘t raak! (Pang!)


Alle hens aan dekdekdekdek! 
Stop met dat gekwekwekwekwek! 

Volle kracht vooruit! 
Enteren die Schuit!

H_________

T_________

T_________

T_________ V_________

B______________T_________P_________
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