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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 dit filmpje over? 
2. Welke instrumenten hoor je duidelijk? (Allerlei blaasinstrumenten, iemand fluit, zangstemmen, 
accordeon, strijkinstrumenten,…) 
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. Welke instrumenten hoor je? (Piano, viool,…..) 
2. Past deze muziek bij dit filmpje? Waarom wel/niet? 
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. 
Vertaal de tekst (samen). Zijn er rijmwoorden? 
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. 
Bedenk een gebaar bij elke zin.  

Kern 2 
Doel: Checken of ze de tekst kennen. 
Werkwijze:  

Zet de speler aan, de kinderen zingen het lied.  
Wijs op de vormblokjes onderaan: Geel: Voor-, tussen- en naspel; Rood: Couplet 

Groep: 5/6/7 
Thema: Liefde, verliefdheid, Blaasinstrumenten 
Inhoud: Een traditional over de liefde, ritmes lezen en spelen, melodie 
herkennen, ritmisch spreken van zinnen, kennismaken met harmonie-
instrumenten.
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Kern 3 
Doel: Lezen en spelen van ritmes. 
Werkwijze: 

Let op: Dit lied is in een 6/8 maat geschreven: je telt zo: 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6. Maar om het 
makkelijker te maken bij het zelf aftellen kun je ook 1 2 3 4 aftellen. (Je hebt dan in feite twee maten 
afgeteld.)  
Leg uit: De bovenste rij bolletjes is de basis, de maat: 4 x 3 tikken: De donkere grijze bolletjes tik je 
harder.  
Laat speler 1 horen: De kinderen luisteren en kijken. 
Laat de speler nog eens horen: De kinderen klappen mee. 
Tel nu zelf 1 2 3 4 in het goede tempo af: De kinderen klappen het rode ritme. 
Zo ook met de andere kleuren. 
Let op: Het 5e ritme begint met rusten. Laat met een vinger voor de lippen sssst die donkergrijze rusten 
opvullen en daarna klappen.  
Verdeel je klas in 5 groepen: Elke groep krijgt een eigen kleur, een ritme. 
De Ketting: Groep 1 begint en klapt hun ritme 4x. (Dus 2x wat er staat genoteerd.) Daarna valt groep 2 
meteen in, daarna groep 3 (beginnend met een rust) en tenslotte groep 4 en 5. Deze laatste twee vullen 
elkaar mooi aan.  
De Stapel: Groep 1 begint; als je 4x hun ritme (alleen) hebben geklapt beginnen ze weer vooraf aan, 
maar nu valt groep 2 in met hun ritme, enz.  
Het Blok: Na jouw aftel begint de alle groepen tegelijkertijd met hun ritme. 
Speler 6: Zo zou het kunnen klinken….. 

Kern 4 
Doel: Herkennen van een stukje melodie. 
Werkwijze:  

Bespreek eerst de 4 blauwe vakken: Elk bolletje is een toon. Ze zijn van verschillende hoogtes. Elk 
vakje is weer anders. Bijv. vakje A en D beginnen beide met een hoge toon, maar de 3e toon is bij elk 
van die twee anders.  
De kinderen nemen een kladblaadje en een pen. Ze schrijven de cijfers 1 2 3 4 op. 
Laat speler 1 horen en vraag welk blauw plaatje daar bij hoort. Die letter schrijven ze achter de 1.  
Laat de speler nog eens horen om te laten checken of ze het goede antwoord hebben. 
Zo ook met de andere spelers. 
Klaar? Klik op ‘Check’ en kijk samen na. laat eventueel elke speler nog eens horen en wijs de bolletjes 
tegelijkertijd aan. 

Kern 5 
Doel: Ritmische spreken van zinnen. 
Werkwijze:  

Leg uit: Verliefde mensen hebben troetelnaampjes voor elkaar. Net zoals het woord Skillemedinky een 
troetelnaam is. Weten jullie er ook een paar?  
Laat een kind de rij met troetelnamen voorlezen. 
Laat dan de speler horen: De kinderen luisteren. het begint met een aftel. 
Zet de speler nog eens aan: De kinderen doen mee. 
Gaat het goed? Willen ze er nog een horen? Klik op ‘Nog een?’ 
Oefen ook deze samen. Klik dan op ‘Samen?’ 
Verdeel je klas in meisjes en jongens. De jongens nemen de bovenste, de meisjes de onderste zin. 

http://www.musicoach.nl


Skillemedinky Ⓒ www.musicoach.nl 

Kern 6 
Doel: Luisteren en kijken. 
Werkwijze:  

Vraag: kent iemand deze acteur? (Charlie Chaplin). 
Vertel: Deze acteur maakte zelf een aantal films. Hij was de regisseur, de schrijver  en de acteur. Maar 
hij componeerde ook de muziek voor de film zelf. In die tijd konden ze nog geen stemmen opnemen: 
Dat noemde men een ‘Stomme film’ (Niet omdat het dom was, maar er niet in gepraat werd.) Daarom 
was de muziek wel erg belangrijk. Die werd altijd door een live orkestje gespeeld in de bioscoop. later 
werd de muziek wel toegevoegd toen men DVD’s ging gebruiken.  
Geef twee vragen vooraf:  
1. Welke instrumenten hoor je? (Viool, blazers, strijkers een zangstemmen) 
2. Wat valt je op als je de bewegingen in deze film ziet. (Ze zijn net iets te snel als in het echt.) 
Stilte-afspraak maken.  
Zet de film aan.  
Bespreek na de film de antwoorden. 

Kern 7 
Doel: Kennismaken met instrumenten uit het Harmonie-orkest. 
Werkwijze:  

Opdracht: Kijk en luister goed naar elk instrument: Hoe ziet het er uit? Waar is het van gemaakt? Hoe 
klinkt het? Hoe wordt het bespeeld? Hoe heet het?  
Stilte-afspraak maken.  
Zet de film aan.  
Bespreek na de film de antwoorden: laat ze samen alle namen nog eens op een rijtje noemen en een 
paar eigenschappen bij elk instrument noemen.  

Kern 8 voor de 2e, 3e les 
Doel: Quiz met instrumenten uit het Harmonie-orkest. 
Werkwijze:  

De kinderen nemen het werkblad en een pen. (Zie onderaan deze handleiding.) 
Laat kort elk instrument nog eens horen. 
Dan schrijven de kinderen achter elk naam de juiste letter. 
Klaar? Klik op ‘check’ en kijk samen na. Laat de spelers nog eens kort horen. 
Bespreek nog eens de eigenschappen van elk instrument.  

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.  
Daarna zingen ze het lied nog eens, maar dan met de rechter (meezing)versie. 

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

Zie Afsluiting 1. 
Tijdens het tussenspel speelt een orkestje de ritmes uit Kern 3.  
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Skillemedinky dinky dinky

Skillemedinky do

I love you 

 

I love you in the morning

and I love you in the night

I love you in the evening

when the stars are shining bright

1. Dwarsfluit: __
2. Tuba: __
3. Klarinet: __
4. Trombone: __
5. Saxofoon: __
6. Trompet: __

A

B
C

D
E

F
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