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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. Is de muziek de hele tijd hetzelfde? 
2. Welke instrumenten herken je? (Zangstemmen, trommen, bas, snaarinstrumenten, elektronische 
drums, harp, synthesizer, violen, ….) 
Stilte-afspraak maken.  
Zet de film aan. Bespreek na de film de antwoorden. 

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

Geef twee vragen vooraf:  
1. Welke instrumenten herken je? (Violen, drums, blazers, stemmen, zangstemmen…..) 
2. Wat is het grote verschil met het vorige filmpje uit de 1e les? (Dit is gemonteerd uit kleine stukjes 
film, het vorige was een live-opname. De muziek bij het 2e filmpje is er pas later onder gezet. Bij de 1e 
film dansen ze echt op die muziek.) 
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.  
Vraag: Staat er alle tekst die gezongen wordt? (Nee, want het refrein wordt 2x gezongen.) 
Zet de speler aan: de kinderen neuriën mee.  
Zet de speler aan: De kinderen zingen mee. 
Bedenk een gebaar bij elke zin.  
Leg uit en doe voor: klap op de rode lettergrepen.  
Als dat goed gaat: Klap op de rode en stap op de blauwe lettergrepen. 

Groep: 5/6 
Thema: Vuur, koningen 
Inhoud: Een (bestaand) lied over koningen, ritmes lezen en spelen, 
instrumenten spelen m.b.v. tekst, een klankspel, oefeningen voor hoger 
zingen. Met dank aan ‘Moet je doen’.
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Kern 2 
Doel: Leren van nieuw couplet. 
Werkwijze:  

Zie kern 1.  
Wijs op de vormblokjes onderaan. (Blauw = voorspel of intro; Geel = Couplet; Groen = refrein) 

Kern 3 
Doel: Leren van nieuw couplet. 
Werkwijze: 

Zie kern 1 en 2 
Als je merkt dat de kinderen, met name in het refrein, te laag zingen, ga je even naar kern 8. 

Kern 4 
Doel: Spelen van instrumenten m.b.v. tekst. 
Werkwijze:  

Rood en blauw hebben ze al geoefend in kern 1 met klap en stap. 
Verdeel je klas in 4 groepen: Elke groep heeft (straks) een kleur. Groep 1 krijgt rood, groep 2 blauw. 
Verdeel over deze 2 groepen de trom(men) en de triangel(s). 
Zet de speler aan: De kinderen spelen hun instrumenten op de aangegeven kleur. De andere kinderen 
van die groepen klappen en stappen mee.  

Kern 5 
Doel: Spelen van instrumenten m.b.v. tekst. 
Werkwijze:  

Zie kern 4.  
Vraag: Hoe heten deze instrumenten? (Handtrom, triangel, bekken en woodblock) 
Nu krijgen de 2 overige groepen ook hun instrumenten. De kinderen zonder instrumenten van groep 3 
en 4 doen ook mee: Groen klapt, Roze stapt. 
Zet de speler aan: Groep 1 en 2 beginnen, bij het refrein komen groep 3 en 4 aan de beurt.  
Variatie: Om een keer extra te oefenen kun je ook Kern 2 en/of nog een keer gebruiken. Zo oefenen ze 
de tekst nog een keer. 

Kern 6 
Doel: Lezen en spelen van ritmes. 
Werkwijze:  

Hier staat in feite genoteerd wat ze spelen in het couplet resp. het refrein, maar nu tegelijkertijd als 1 
arrangement. Speler 1 is de clicktrack om het metrum te horen.  
Laat speler 2 horen. De kinderen luisteren en kijken.  
Zet de speler nog eens aan: De kinderen klappen het rode ritme mee. 
Zo ook met de andere spelers.  
Let op: Het 3e ritme begint met 2 rusten: Laat die zien met een vinger voor je lippen 2x te tikken terwijl 
je ssst ssst zegt. Idem met ritme 4, maar dan 4 tellen rust.  
Verdeel je klas in 4 groepen: Elke groep heeft een kleur/ritme. De kinderen zonder instrument doen ook 
mee door hun ritme te klappen. 
De Stapel: Jij stelt 1234 af: Rood begint, groen valt in enz. Op jouw teken stoppen ze. (Tegelijkertijd of 
na elkaar.) 
Het Blok: Alle ritmes beginnen na jouw aftel tegelijkertijd. Op jouw teken stoppen ze. (Tegelijkertijd of 
na elkaar.) 
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Kern 7 
Doel: Een klankspel met grafische notatie. 
Werkwijze:  

Vraag: Wat zie je? (Kromme lijnen, streepjes van verschillende diktes die verschillende hoogtes staan 
en een stip.) Laat de speler nog niet horen! 
Vraag: Wie kan daar muziek van maken? Een paar kinderen laten proberen. 
Zet dan de speler aan: De kinderen luisteren en kijken. 
Vraag: Wat zegt die man? Wat zegt hij bijvoorbeeld bij de stip? En bij de laatste boog. 
Zet de speler nog eens aan: De kinderen doen mee. 
Check of jullie het goed doen: Klik op ‘Check’ En doe het nog eens. 
Tip: Dit kun je ook een keer door groepjes kinderen zelf laten ontwerpen en uitvoeren. Teken het 
ontwerp van een groepje over op een vel papier of het whiteboard.  

Kern 8 
Doel: Oefening voor de toonhoogte 
Werkwijze:  

Bij dit lied zingen (beginnende) zangertjes bij het refrein (Brand!Brand!) vaak te laag. Daar kun je met 
deze kern iets aan proberen te doen.  
Laat ze de tekst nog een keer lezen. Waarom staan die lettergrepen niet op 1 hoogte? (Omdat de melodie 
omhoog gaat.) 
Zet de 1e speler aan. Vraag daarna: Wie kunnen dit zinnetje meezingen met de speler? 
Zet de 1e speler weer aan: Die groep zingt alvast mee. 
Leg uit: De speler is een beetje hoger. Zet de 2e speler aan en de kinderen zingen mee. Zo ook met de 
3e en 4e speler.  
Bij het blauwe vak beginnen ze met de hoogste toon: Dat is meestal lastiger voor de kinderen.  
Ga op dezelfde manier dit stukje doen.  
Let op hun houding als ze staan, hun mond voldoende open. Gebruik er evt. gebaar bij: Handen aan de 
mond als een toeter.  

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. 
Ze kunnen evt. ook klappen en stappen op de rode resp. blauwe lettergrepen. 
Tip: verdeel je klas in 3 groepen: Elk zingt een couplet, allen het refrein.  

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

Zie Afsluiting 1. Maar nu kunnen ze ook de instrumenten gebruiken. Zingen en spelen kan best met 
deze werkwijze.  
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KONING SALASSIE
DIE HIELD ZO VAN NASI

MET SAMBAL, HEEL VEEL
TOEN VERBRANDDE ZIJN KEEL! 

BRAND! BRAND!
WAT IS ER AAN DE HAND?

BRAND! BRAND!
DE KONING STAAT IN BRAND! 

KONING KALKOENEN
DIE HIELD ZO VAN ZOENEN

HIJ KUSTE DE ZON
TOEN VERBRANDDE ZIJN TONG 

BRAND! BRAND!
WAT IS ER AAN DE HAND?

BRAND! BRAND!
DE KONING STAAT IN BRAND! 

KONING BALLONNEN
DIE HIELD ZO VAN ZONNEN

HIJ TROK ALLES UIT
TOEN VERBRANDDE ZIJN HUID 

BRAND! BRAND!
WAT IS ER AAN DE HAND?

BRAND! BRAND!
DE KONING STAAT IN BRAND! 
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