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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. Koppelen aan thema van de 
Kinderboekenweek 2015. 
Werkwijze:  

1e les: Waarover zou deze les gaan? Hoe weet je dat? Wat is de titel van deze les 
2e les: Wat hebben we vorige keer geleerd? 

Inleiding 1 
Doel: Kritisch luisteren naar de geluiden en muziek bij de filmpjes. 
Werkwijze:  

Geef twee vragen vooraf:  
1. Welke geluiden hoor je allemaal? 
2. Hoor je ook muziek? (Ja)  
3. Groep 5/6 (i.p.v. vraag 2): Welke instrumenten worden er dan gespeeld? (Gitaar, bas, drums) 
Stilte-afspraak maken.  
Zet de film aan. Bespreek na de film de antwoorden. 
Vraag achteraf: Hoe heet de hagedis? (Oscar) 

Inleiding 2: Voor de tweede les 
Doel: Kritisch luisteren naar de geluiden en muziek bij de filmpjes.  
Werkwijze:  

Geef twee vragen vooraf:  
1. Welke geluiden hoor je allemaal? 
2. Hoor je ook muziek? (Ja)  
3. Groep 5/6 (i.p.v. vraag 2): Welke instrumenten worden er dan gespeeld? (Gitaar, xylofoon, bas, 
drums, conga’s, orgel) 
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. Stel vragen over de tekst. (Bijv. Wat is een octopus?) 
Groep 4/5/6: 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 zacht mee. 

Kern 2 
Doel: Leren van het volgende deel van het lied. 
Werkwijze: 

Laat de speler 1x horen. Stel vragen over de tekst. (Bijv. Wat is een schorpioen?) 

Groep: 3/4/5/6 
Thema: Dieren 
Inhoud: Vreemde dieren en vreemde instrumenten komen aan bod in deze 
les. Ritme op basis van dierennamen en muziekinstrumenten spelen op 
grafische notatie. Thema van de Kinderboekenweek 2015.
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Groep 4/5/6: 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 zacht mee. Laat de speler 1x horen; De kinderen zingen 
mee.  
Wijs op de sterren onderaan. Vraag: Wat betekenen die sterren? (Groen=instrumentaal voorspel/
tussenspel; blauw=refrein; roze=couplet) 
Vragen: Hoeveel coupletten zijn er? En hoeveel refreinen? 

Kern 3 
Doel: Leren van het volgende deel van het lied. 
Werkwijze: 

Laat de speler 1x horen. Stel vragen over de tekst. 
Groep 4/5/6: 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 zacht mee. Laat de speler 1x horen; De kinderen zingen 
mee.  

Kern 4 
Doel: Ritmes koppelen aan woorden. 
Werkwijze:  

Vraag: Welke dieren zie je op deze plaat?  
Vertel: Je hoort eerst 4 tikken vooraf. Laat speler 1 horen. 
Vraag: Hoeveel keer zegt hij ‘olifant?’ (4x) 
Laat speler nog eens horen: Kinderen spreken mee. 
Tel zelf af tot 4: De kinderen zeggen 4x ‘olifant’ 
Zo ook met speler 2, 3 en 4. 
Vraag: Wat betekenen die witte bolletjes? (Die zeg je niet; rusten/stiltes) 
Klap 1 van de vier dieren en stel de vraag: Welk dier heb ik geklapt? 
Laat ook een paar kinderen dit raadspel doen. De andere kinderen klappen telkens na. 

Kern 5 
Doel: Ritmes achter elkaar zetten. 
Werkwijze:  

Vraag: Wie kan de eerste rij zeggen? Jij telt eerst vier vooraf.  
Controleer het antwoord met speler 1. 
Zo ook met de twee andere rijen. 
Kijk naar de sterren onderaan: Het is uiteindelijk de bedoeling dat ze tijdens het tussenspel een van deze 
reeksen klappen/zeggen. 

Kern 6 Groep 4/5/6 
Doel: Ritmes herkennen en reproduceren a.h.v. grafische notatie.  
Werkwijze:  

Vraag: Welke instrumenten gaan straks meedoen?  
Vraag: Welke kleur speelt de trom? (oranje)  
Wie kan het tromritme laten horen? De hele klas doet het na. 
Welk dier speelt deze trom? (Nijlpaard) 
Zo ook met de andere 3 instrumenten. (Oranje=Nijlpaard; Grijs=Miereneter; roze=Leeuw) 
Laat telkens een speler horen om het antwoord te checken of te oefenen.  
Verdeel de klas in vier groepen. 
Elke groep krijgt een eigen kleur/instrument. 
Alle vier groepen spelen hun ritme achter elkaar na 4 tellen aftel van jou.  
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Probeer ook reeks 2 en 3. Wissel van spelers. 
Groep 5/6: Speel reeks 1 t/m 3 achter elkaar zonder te stoppen. Wel aftellen! 

Kern 7a t/m d 
Doel: Kennismaken met vreemde instrumenten  
Werkwijze:  

Vraag bij elk filmpje: Hoe zit het instrument in elkaar? Waardoor ontstaat de klank? Vind je het mooi? 
Hoe klinkt het?  
a: Kristallen glazen, gevuld met verschillende hoeveelheden water. De vingers van de man wrijven over 
de rand en zo ontstaat er een toon. Ze noemen dit ook wel een Glasorgel. Dit stukje heet de Suikerfee. 
b. Een draaiende schijf speelt als een strijkstok langs snaren. Door op de toetsen te drukken maak je 
verschillende tonen. ze noemen dit een Draaiharp. 
c. PVC-buizen van verschillende lengtes met aan het einde een kunststof afdekking waarop de drummer 
slaat met drumstokken. Door de verschillende lengtes ontstaan er verschillende tonen.  
d. Een variatie op b: Een ronde strijkstok zorgt dat de snaren gespeeld worden. Sommige snaren klinken 
de hele tijd door; (Bourdon). Andere gaan pas klinken als je op de knoppen duwt. Elke knop heeft een 
eigen toon. Dit is een officieel instrument en het heet een Draailier of Hurdy gurdy.  

Kern 8 voor de 2e, 3e les 
Doel: Kennismaken met een automatisch spelend instrument: het Banjo-Orchestrion. 
Werkwijze:  

Vragen vooraf: 
1. Welke instrumenten zitten er allemaal in deze kast? (Banjo, trommen, bekken, triangel, piano, 
woordblock) 
2. Hoe werkt het? (Niet eenvoudig uit te leggen: Luchtdruk zorgt dat onderdelen kunnen bewegen: De 
trom slaat, de banjo tokkelt enz. De rol papier met gaatjes (die je aan het einde ziet) ‘zegt’ welk 
instrument op dat moment moet spelen. 1 gaatje voor de Grote trom, de triangel en het woodblock, heel 
veel gaatjes voor de piano en de banjo die verschillende tonen moeten spelen.  
Stilte-afspraak maken.  
Zet de film aan.  
Bespreek na de film de antwoorden. 
Extra vraag: Hoe kan de banjo heel veel verschillende tonen spelen, terwijl er maar vier snaren zijn? 
(Kleine mechanische ‘vingers’ drukken op de hals van de banjo op verschillende plaatsen. Dat zijn die 
10 rijen van 4 knopjes in het midden.  

Afsluiting 1 
Doel: Het lied zelfstandig uitvoeren (m.b.v. de playbackversie); zelfstandig de ritmes spreken.  
Werkwijze: 

Kies 4 kinderen uit die de dierennamen na elkaar zeggen tijdens de tussenspelen. Zij zitten bij elkaar/
voor de klas. Ze herhalen hun reeks 4x.  
Zet speler 1 aan. Het lied wordt gezongen. Kies andere kinderen voor het koor en het spreekkoortje. 
Zet speler 2 aan. (Playback-versie) Het lied wordt voor de 2e keer uitgevoerd door het spreekkoortje en 
de klas. Herhaal deze opdracht nog eens met andere kinderen.  

Afsluiting 2 voor de 2e, 3e les 
Doel: Het lied zelfstandig uitvoeren (m.b.v. de playback-versie); zelfstandig de ritme-reeksen spelen.  
Werkwijze: 

Kies 4 kinderen uit die de ritme-reeksen op instrumenten gaan spelen. Zij zitten bij elkaar/voor de klas.  
Zet speler 1 aan. Het lied wordt uitgevoerd door het orkestje en het koor.  
Kies andere kinderen voor het koor en het orkestje. 
Zet speler 2 aan. Het lied wordt voor de 2e keer uitgevoerd door het orkestje en het koor. 
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Raar maar waar, Raar maar waar!

Weet je dat een olifant
het verste bromt van heel het land?
Weet je dat een krokodil 
een steen eet als hij duiken wil?

Weet je dat een octopus
één oog heeft dat vierkant is?
Weet je dat een vleermuis
het hoogste piept in d’r eigen huis?

Weet je dat een schorpioen 
de ander opeet na een zoen?
Weet je dat een vinvis
zo zwaar als veertig neushoorns is

Weet je dat een schildpad 
leeft tweehonderd jaar zowat?
Weet je dat ijsbeer
je slaat linkshandig elke keer?

Weet je dat een leeuw
zo’n vijftig keren sekst? Da’s veel!
Weet je dat een slang
nooit vreselijk kwaad is en nooit bang?

Weet je dat een vlooi
het bloed zuigt uit zijn arme prooi?

T+M: Maria van Rongen 
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