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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. waar gaat het liedje over? 
2. Aan wie vraagt Pluk of er ergens een woning voor hem is? 
Stilte-afspraak maken.  
Zet de film aan. Bespreek na de film de antwoorden. 

Inleiding 2: Voor de tweede les 
Doel: Nauwkeurig kijken en luisteren: De rol van filmgeluid. 
Werkwijze:  

Geef de opdracht: Goed kijken en luisteren! 
Stilte-afspraak maken. 
Zet de film aan: je ziet beeld, maar je hoort geen geluid.  
Zet de film even stop als je leest: “Nu het geluid.” 
Leg uit dat ze nu alleen het geluid van hetzelfde stukje film gaan horen. 
Zet de film weer aan. Stop als er staat: “Samen…” 
Leg uit dat ze nu beeld en geluid samen gaan horen. 
Zet de film weer aan. Als het klaar is, vraag je welk stukje zij het meest eng vonden. 
Bespreek de antwoorden.  

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

Laat de speler 1x horen. 
Laat een kind de tekst voorlezen. Groep ½: Jij leest de tekst voor. 
Zet de speler aan: Groep ¾: 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.  

Kern 2 
Doel: Leren van nieuw couplet. 
Werkwijze:  

Zie kern 1.  

Groep: 3/4 
Thema: Pluk van de Petteflet, literatuur, film 
Inhoud: Een lied over Pluks zoektocht naar woonruimte; ritmes raden, 
lezen en spelen, geluiden verzinnen bij plaatjes, oriëntatie op de toon 
ladder, de rol van filmgeluiden en -muziek.  
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Wijs op de vormblokjes onderaan. Blauw = voor- en tussenspel, Geel = couplet 
Leg uit en doe voor: klap op de rode lettergrepen.  
Groep ¾: Als dat goed gaat: Stap op de groene lettergrepen.  

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: Verzinnen van geluiden bij elk wezen. 
Werkwijze:  

Vraag: Wie kent deze figuren uit het verhaal? Hoe heten ze?  
De kat, de Krullevaar, De heen-en-weerwolf, Dolly de Duif, Karel de meeuw en Langhors. 
Wijs de kat aan en laat ze meteen het geluid erbij maken. Zo ook met de andere figuren.  
Het verkeersbord = stilte. Zodra je niet meer aanwijst is elk geluid weg.  
Laat ook eens een kind aanwijzen.  

Kern 6 
Doel: Koppelen van grafische notatie aan geluid.  
Werkwijze:  

Laat de kinderen kort de afbeelding bekijken.  
Groep ½: Stel de vraag: Wat is het verschil tussen de gele, blauwe en groene rijen met bolletjes?  
Leg uit: Ze horen dadelijk een instrument spelen: Bij welk rijtje zou dat horen?  
Zet de 1e speler aan. Daarna meteen nog eens om te checken.  
Vraag: Wie kiest voor blauw? En wie voor groen? En wie voor geel? Geef nog geen uitslag. 
Zo ook met speler 2 en 3.  
Dan pas ga je samen nakijken: Klik op ‘check’. Laat elke speler nu nog eens horen. Ze staan nu bij de 
goede rij.  
Tel nu zelf 1234 af en klap samen de blauwe rij. Dan nog eens, maar dan klappen de kinderen alleen. 
Zo ook met de 2e en 3e rij.  
Raadspel: Klap een van de rijen en vraag aan de klas welke jij gedaan hebt. 
Groep ¾: Verdeel je klas in 3 groepen: Elk krijgt een rij.  
De ketting: Jij telt af 1234: groep 1 klapt blauw, meteen er achteraan klapt groep  groen, groep 3 daarna 
geel en dan weer van voren af aan. 
De Stapel: Groep 1 begint, groep 2 valt en daarna groep 3. Op jouw teken stoppen ze. (tegelijkertijd of 
na elkaar.) 

Kern 7 
Doel: Spelen van ritmes met instrumenten. 
Werkwijze:  

Verdeel de instrumenten over de 3 groepen. Laat elke groep nog een keer hun kleur apart oefenen. 
Kinderen zonder instrumenten klappen het ritme van hun groep mee.  
Zet speler 1 aan: De kinderen luisteren een rondje. 
Tel daarna zelf 1234 af en de 3 betreffende groepen spelen hun ritmes na elkaar. 
Zo ook met de andere rijen.  
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Kern 8 
Doel: Kennismaken met de toonladder. 
Werkwijze:  

Vraag de kinderen wat ze zien. (Een lift) Hoe moeten we omhoog of omlaag? (Knoppen rechts 
drukken) Vraag een kind een knop aan te tikken. 
Meteen hoor je een toonladder omhoog of omlaag, afhankelijk van de knop die gekozen is.  
Vraag aan de klas wat ze gehoord hebben.  
Vraag hoe we nu verder komen. (Klik op ‘Kom binnen’.) 
Nu kun je (laten) kiezen naar welke verdieping ze willen door op de knoppen aan de linkerkant te 
klikken. Bij elke verdieping hoger komt er een toon hoger bij. Je kunt ook op de blokken klikken om 
naar een andere verdieping te gaan.  
Laat ze verwoorden wat ze horen en waarom ze dat 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. 
Laat de instrumenten zacht mee spelen tijdens het zingen. Bij het tussenspel mogen ze wat harder 
spelen.  
Besteed extra aandacht aan de allerlaatste toon: Samen leren stoppen op het moment van de laatste 2 
claxon-tonen.  
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Kijk, Pluk heeft zo net
Zijn wagentje gezet

Op de straat, voor de stoep 
Van die nette Petteflet

Op de straat, voor de stoep 
Van die nette Petteflet

Hij vraagt: Heeft voor mij
Misschien een kamer vrij

Niet te groot en niet te duur
Met iets kleins ben ik al blij
Niet te groot en niet te duur
Met iets kleins ben ik al blij

Kijk Dollie die daar vloog
Haar vleugel wijst omhoog

Naar de toren op de flat
Ja, daar zit je lekker droog

Naar de toren op de flat
Ja, daar zit je lekker droog

Dus Pluk heeft zo net
Zijn tafel en zijn bed,

ook zijn tas en een stoel 
Boven in de flat gezet

ook zijn tas en een stoel 
Boven in de flat gezet
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