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Kern 6 trom 

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. Luister goed naar dit lied: Onthoud de tekst van het refrein. 
2. Wat gebeurt er als je plastic niet opruimt? 
Stilte-afspraak maken.  
Zet de film aan. Bespreek na de film de antwoorden. 

Inleiding 2: Voor de tweede les 
Doel: Nauwkeurig kijken en luisteren 
Werkwijze:  

Geef twee vragen vooraf:  
1. Luister naar de muziek: Welke instrumenten herken je? (Piano. zangstem, strijkers, 
2. Waar gaat dit filmpje over? 
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. 
Laat een kind de tekst voorlezen. 
Zet de speler aan: alle kinderen lezen zacht of playbacken mee.  
Oefen nu de tekst op een lager tempo door deze te rappen. (Zonder muziek dus.) 
Nog eens, maar voer het tempo een beetje op. 
Zet de speler aan: de kinderen neuriën mee.  
Zet de speler aan: De kinderen zingen mee. 
Bespreek kort de inhoud van de tekst, maar bewaar de werkelijke informatie en discussie voor de les 
wereldverkenning.  

Groep: 5/6/7/8 
Thema: Milieuvervuiling, Plastic soep 
Inhoud: Een lied over plastic afval, ritmes lezen en spelen op 
instrumenten, geluiden herkennen, kennismaken met een alternatief 
instrument.
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Kern 2 
Doel: Leren van nieuw couplet. 
Werkwijze:  

Zie kern 1.  
Wijs op de vormblokjes onderaan: Roze: Voor- en tussenspel; Geel: Couplet; Blauw: refrein. (Rood 
komt later aan bod.) 
Leg uit en doe voor: klap op de rode lettergrepen.  
Als dat goed gaat: Stap op de blauwe 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 

Kern 5 
Doel: Leren van slot van het lied 
Werkwijze:  

Zie kern 1, 2 

Kern 6 
Doel: Ritme lezen en spelen 
Werkwijze:  

Bespreek kort de 4 instrumenten: Handtrom, claves, triangel en woodblock 
Laat de 1e speler horen: de kinderen kijken en luisteren. 
Laat de speler nog eenhoren: de kinderen klappen het ritme mee. Let op: De reeks komt 2x. 
Tel nu zelf 1 2 3 4 af, zonder speler: De kinderen klappen het ritme. 
Zo ook met de andere spelers. 
Verdeel de klas in 4 groepen, elke groep krijgt een kleur. 
Stapelen: Groep 1 begint, groep 2 komt erbij enz. 
Verdeel nu de instrumenten over de 4 groepen en herhaal de ritmes nog eens. 
Ook nu Stapelen. 
Als dat goed gaat: Het Blok: Alle groepen starten meteen na de aftel. Jij geeft met een handgebaar aan 
wanneer ze weer moeten stoppen. 

Kern 7 
Doel: Exact luisteren naar geluiden 
Werkwijze:  

Vraag: Welke voorwerpen zie je? Waar zijn ze van gemaakt? (Papier, rubber, folie, plastic) 
De kinderen nemen een blaadje en een pen: Ze schrijven de nummer 1 t/m 4 op. 
Laat de 1e speler horen: De kinderen maken een keuze en noteren de goede letter achter nummer 1.  
Verklap nog geen antwoord! Laat ze eerst alle spelers horen. 
Klaar? Kijk samen na, klik op ‘Check’. Laat eventueel de spelers nog eens horen. 
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Kern 8 
Doel: Kennismaken met een alternatief instrument. 
Werkwijze:  

Geef twee vragen vooraf:  
1.Wat gebruikt deze muzikant om muziek mee te maken? (Plastic afvoerbuizen, slippers, een kist 
(cajon) met een pedaal.  
2. Waarom zijn de tonen van verschillende hoogte? (Lange buizen=lage tonen; korte buizen=hoge 
tonen. De lange buizen hebben ze in bochten gelegd, anders wordt het instrument veel te lang.) 
Stilte-afspraak maken.  
Zet de film aan.  
Bespreek na de film de antwoorden. 

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. 
Tijdens het tussenspel en de solo kunnen kinderen het ritmespel uit kern 6 spelen. (Let op de solo duurt 
langer dan het tussenspel!) 

Afsluiting 2 voor de 2e, 3e les 
Doel: Het lied zelfstandig uitvoeren (m.b.v. de playbackversie); 
Werkwijze: 

Kennen ze de tekst? Laat ze de woorden 1 t.m 10 opschrijven of noemen.  
Kijk na m.b.v. Afsluiting 1.  

TIP: Je kunt de kinderen op de tas onderaan het tekstblad laten tekenen wat in hen opkomt bij het 
zingen van dit lied.   

TIP: Je kunt heel eenvoudig ritme-instrumenten laten maken door de kinderen met plastic afval: 
Plastic flessen, doosjes, enz. vullen met rijst, steentjes enz. Met een stok kunnen ze ook op flessen od 
emmers slaan of schrapen over de ribbels van de petfles. Deze kunnen ze gebruiken om de ritmes van 
kern 6 te spelen. 

TIP: Als je boomwhackers hebt: Probeer eens uit wat je hoort als je met een vlakke hand (of een 
slipper (-:) op de opening slaat. (Zie kern 8.)  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Ik wil nooit meer een rietje

Luister maar eens naar dit liedje

Over plastic in de grote oceaan

En waar komt al die rotzooi dan vandaan?


Van de pakjes en de zakjes 
Van de flesjes, plastic mesjes 
Speelgoedeendjes, regenjassen 
En miljarden plastic tassen 
De pakjes en de zakjes 
De flesjes en de mesjes 
De eendjes en die ene tas van jou 

Deze koek zit in een zakje

met drie koekjes in een pakje

Waarom hebben ze dát nou gedaan?

Zo komt er nog meer rotzooi in de oceaan!


Al die pakjes en die zakjes 
En die flesjes, plastic mesjes 
Speelgoedeendjes, regenjassen 
En miljarden plastic tassen 
De pakjes en de zakjes 
De flesjes en de mesjes 
De eendjes en die ene tas van jou


En dat plastic komt in diertjes

want die eten snoeppapiertjes

Ja, die denken dat dat eten voor hen is

En zo komt er plastic binnen bij die vis


Van de pakjes en de zakjes 
Van de flesjes, plastic mesjes 
Speelgoedeendjes, regenjassen 
En miljarden plastic tassen 
De pakjes en de zakjes 
De flesjes en de mesjes 
De eendjes en die ene tas van jou


Kijk die schildpad met dat kraagje

En dat plastic in zijn maagje

Daar een zeehond met een rietje in zijn neus

Ik moet er bijna om lachen, maar niet heus!


Al die pakjes en die zakjes 
En die flesjes, plastic mesjes 
Speelgoedeendjes, regenjassen  
En miljarden plastic tassen  
De pakjes en de zakjes 
De flesjes en de mesjes 
De eendjes en die ene tas van jou  
En dat plastic bakje/opblaasbeest/
waterflesje/die ene bal van jou
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