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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 2e fragment uit ’De pijnbomen van Rome, componist: Ottorino 
Resphigi, op film gezet door Walt Disney, uit de film ‘Fantasia II’) 
Werkwijze:  

Geef twee vragen vooraf:  
1. Welke instrumenten hoor je? (Alle uit het symfonie-orkest!) 
2. Past de muziek bij de film? Waarom wel/niet? 
Stilte-afspraak maken.  
Zet de film aan. Bespreek na de film de antwoorden. 

Inleiding 2: Voor de 2e les 
Doel: Nauwkeurig kijken en luisteren. (Een 2e fragment uit ’De pijnbomen van Rome, componist: Ottorino 
Resphigi, op film gezet door Walt Disney, uit de film ‘Fantasia II’) 
Werkwijze:  

Zie kern 1. 

Er is nog een derde deel uit dit muziekstuk: Klik op ‘Inleiding 2’. Dezelfde vragen als in de andere 
inleidingen. 

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

Laat de speler 1x horen. 
Lees de tekst rustig voor. Vertaal de tekst zin voor zin.  
Zet de speler aan: alle kinderen lezen zacht of playbacken mee.  
Zet de speler aan: de kinderen neuriën mee.  
Zet de speler aan: De kinderen zingen mee. 

Kern 2 
Doel: Leren van nieuw couplet. 
Werkwijze:  

Zie kern 1.  
Wijs op de vormfiguren onderaan. Oranje: Voor-, tussenp- en naspel; blauw: deel 1 van de tekst; roze: 
deel 2 en groen: deel 3.  
Leg uit en doe voor: klap op de rode lettergrepen.  
Als dat goed gaat: Stap op de groene lettergrepen.  

Groep: 5/6 
Thema: Zee, zeedieren, water 
Inhoud: Een Engelstalig lied, ritmes lezen en spelen, geluid koppelen aan 
afbeelding, informatie over waterdrum, kennismaken met klassieke 
muziek.
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Kern 3 
Doel: Leren van nieuw couplet. 
Werkwijze: 

Zie kern 1 en 2 

Kern 4 
Doel: Ritme vormen vanuit woorden. 
Werkwijze:  

Laat de eerste speler horen. De kinderen kijken en luisteren. 
Laat de speler nog eens horen: De kinderen spreken mee. Hoe vaak is het rijtje te horen? (4x) 
Laat de speler nog eens horen: De kinderen spreken en klappen tegelijkertijd het ritme mee. 
tel zelf 1234 af: De kinderen klappen de ritmes maar zeggen de woorden niet meer hardop. 
Zo ook met de 2e en 3e reeks. 
Vraag: Welke regels hebben hetzelfde ritme? (1e en 3e) 

Kern 5 (Eerst kern 4 doen.) 
Doel: Ritmes spelen vanuit notatie. 
Werkwijze:  

Laat de eerste speler horen. De kinderen kijken en luisteren. Kennen we dit ergens van? (Ja, dit is de 
eerste reeks uit kern 4.) 
Verdeel de klas in 4 groepen: Elk krijgt een eigen kleur.  
Jij telt 1234 (langzaam) af, de groepen klappen hun eigen ritme. Als het te moeilijk blijkt, zeggen ze nog 
even de woorden erbij: Walvis, Zeemeermin, Zeepaardje en Rog. 
Zet de speler aan: De groepen klappen hun ritme. 
Verdeel de instrumenten over de groepen en herhaal de vorige stappen, nu met instrumenten. 
Zo ook met de 2e en 3e reeks. 
Let op: De 3e reeks is nu niet hetzelfde als de 1e reeks! 

Kern 6 
Doel: Geluid koppelen aan een plaatje. 
Werkwijze:  

Leg uit: Een componist heeft met geluiden een muziekstuk ‘Onder de zee’ gemaakt. je ziet hier drie 
plaatjes. Elk plaatje geeft een stukje uit dat muziekstuk weer. Als de strepen hoog zijn, is het geluid 
hard. Als de streepjes dicht bij elkaar staan, komen de geluiden snel achter elkaar. Het onderste deel van 
elk plaatje is het geluid uit de rechter spreker, het bovenste deel komt uit de linkerspeaker.  
Opdracht: Je hoort dadelijk het eerste deel. Maar bij welk plaatje zou dat horen? A, B of C. 
Zet de 1e speler aan: De kinderen luisteren maar zeggen nog niets. 
Als de speler klaar is, vraag je: Wie kiest A? Wie B? Wie C? Maar geef zelf nog geen antwoord! 
Zo ook met de andere 2 spelers.  
Klaar? Klik op ‘Check’ en kijk samen na.  
Laat eventueel elke speler nog eens horen en zo nodig bijwijzen.  

Kern 7 
Doel: Kennismaken met de Waterdrum. 
Werkwijze:  

Geef deze opdracht vooraf: Waarvan zijn de bolle schalen gemaakt, denk je? Hoe weet je dat? 
Zet de film aan en bespreek na de film de antwoorden. 
Extra: je kunt heel gemakkelijk een waterdrum imiteren in de klas: Neem een plastic beker en een bak 
water. Duw de beker ondersteboven in het water en sla er met een theelepel op. Varieer de diepte…. 
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Kern 8 
Doel: Zelf een tekst verzinnen op de bestaande melodie 
Werkwijze:  

Opdracht voor twee- of drietallen. 
Ze moeten eerst een woord verzinnen met drie lettergrepen, accent op de 1e lettergreep. (Dat kan een 
dierennaam zijn, maar eigenlijk is alles mogelijk…) Geef als voorbeeld: Zie je daar een olifant, een 
olifant, enz. 
Dan moeten ze nog de laatste zin bedenken: in principe 5 lettergrepen, maar eventueel kun je 2 
lettergrepen vervangen door 1 langere. 
Geef als voorbeeld: Die loopt daar in het bos. 
Bij het 2e en 3e deel gebruiken ze uiteraard weer dezelfde woorden, net zoals in het oorspronkelijke 
lied.  
Als ze klaar zijn met verzinnen, laat je 3 groepjes achter elkaar hun tekst zingen, nadat je de speler aan 
hebt gezet.  

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. 
Werkwijze: 

Zet de film aan, de kinderen zingen mee. De tekst is mee te lezen.  
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Have you seen the great big whale,

the great big whale, the great big whale 


Have you seen the great big whale 

sprayin’ water from its spout?


Yes I’ve seen the great big whale,  
the great big whale, the great big whale  

Yes I've seen the great big whale  
sprayin’ water from its spout 

We’ve all seen the great big whale,  
the great big whale, the great big whale  

We've all seen the great big whale  
sprayin’ water from its spout 

Have you seen the dolphin swim, 

the dolphin swim, the dolphin swim 


Have you seen the dolphin swim 

and jump out of the sea?


Yes I’ve seen the dolphin swim,  
the dolphin swim, the dolphin swim  

Yes I've seen the dolphin swim  
and jump out of the sea 


We’ve all seen the dolphin swim,  
the dolphin swim, the dolphin swim  

We've all seen the dolphin swim  
and jump out of the sea 

Have you seen the mermaid swim, 

the mermaid swim, the mermaid swim 


Have you seen the mermaid swim 

and comb her long blond hair?


Yes I’ve seen the mermaid swim,  
the mermaid swim, the mermaid swim  

Yes I've seen the mermaid swim  
and comb her long blond hair 

We’ve all seen the mermaid swim,  
the mermaid swim, the mermaid swim  

We've all seen the mermaid swim  
and comb her long blond hair
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