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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. Wat zijn de woorden van het refrein? 
2. Welk instrument speelt het tussenspel? 
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:  

Opdracht: Zing mee met de film. Maar let op: De uitkomsten staan er niet meer bij! 

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 mee.  
Zet de speler aan: de kinderen neuriën mee.  
Zet de speler aan: De kinderen zingen mee. 
Bedenk een gebaar bij elke zin van het refrein.  

Kern 2 
Doel: Leren van nieuw couplet. 
Werkwijze:  

Zie kern 1.  
Wijs op de vormblokjes onderaan. Paars: Voor-, tussen- en naspel; Oranje: Couplet; Groen: Refrein, 
Geel: Komt nog! 

Kern 3 
Doel: Leren van nieuw couplet. 
Werkwijze: 

Zie kern 1 en 2. 
Vormblokje Geel: De brug of bridge 

Groep: 3/4 
Thema: Rekenen 
Inhoud: Een lied over optellen en aftrekken, lezen en spelen van ritmes 
met instrumenten, auditief ritmisch tellen, instrumenten verkennen, 
spelen van begeleiding op Boomwhackers. 
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Kern 4 
Doel: Ritmes leren 
Werkwijze:  

Laat de vier getallen voorlezen door een kind. 
Vraag: Kan iemand het rode ritme spreekklappen? Check het door de 1e speler aan te zetten. 
Zo ook met de 3 andere ritmes.  
Verdeel je klas in 4 groepen: Elk krijgt een ritme. Jij telt af: 1 2 3 4: Om beurten spreekklappen de 
groepen hun ritme. Het mooiste werkt het als na 2 tellen de volgende groep begint. Ze blijven het 
herhalen tot jij een teken geeft om te stoppen.  
Laat de 5e speler horen.  

Kern 5  (Eerst kern 4 doen.) 
Doel: Spelen van ritmes op instrumenten.  
Werkwijze:  

Vraag: Welke getallen hoorden ook al weer bij elk ritme? (Zie kern 4) 
Vraag: Wat betekenen de witte en grijze bolletjes? (Rusten: Je mag die niet horen.) Maar het is wel 
gemakkelijk als je die laat horen met ssst ssst. 
Verdeel de instrumenten.  
Laat een keer de 1e speler horen. Tel daarna zelf 1 2 3 4 af: Rood speelt het ritme. 
Zo ook met de andere ritmes. Let op: Groen begint met 2 tellen rust. Blauw met 1 tel rust. Let op: 
Blauw speelt de 4e keer maar 1 slag.  
Stapelen: Rood begint en gaat maar door. De andere kleuren vallen na elkaar in op jouw teken. Ze 
stoppen op jouw teken tegelijkertijd of na elkaar. 
Laat speler 5 horen: Alle instrumenten bij elkaar. 

Kern 6 
Doel: Auditief ritmisch tellen 
Werkwijze:  

Leg uit: Je hoort dadelijk een aantal tikken. Die gaan best snel. Maar als je goed luistert, hoor je een 
ritme erin en groepjes tikken. Dus als je slim telt en optelt is het niet zo moeilijk meer.  
Ze nemen papier en pen: Ze schrijven 1 2 3 4 op.  
Zet speler 1 aan: De kinderen luisteren en tellen. Ze noteren achter 1 het aantal dat ze geteld hebben. Jij 
zegt nog niks. 
Zo ook met de andere spelers. Klaar? Klik op ‘Check’ en kijk samen na. 
In de 4 vakken zie je nu de sommen staan: Laat elk fragment nog een keer horen en wijs het betreffende 
vak aan. Desnoods herhaal je zelf langzamer het ritme zodat ze alsnog kunnen tellen hoeveel er in elk 
groepje zit.  

Kern 7 
Doel: Kennismaken met enkele instrumenten en tellen. 
Werkwijze:  

Vraag: Wie kent een instrument? Wie weet de naam daarvan? Jij zegt nog niks…. 
Moeilijke vraag: Deze hebben allemaal iets met elkaar te maken: (Ja, het zijn allemaal 
muziekinstrumenten, maar….ze werken allemaal op lucht!) 
Klik op ‘Check’. Laat de 5 namen voorlezen. (En dat zal niet meteen goed gaan…) 
Korte uitleg:  

De Coco-melodica is een soort fluit, maar de verschillende tonen kies je m.b.v. pianotoetsen.  
De Ocarina is een instrument van gebakken klei. Met de vingers beide handen open of sluit je de 
gaten waardoor er verschillende tonen komen. 
De Blokfluit en de mondharmonica zijn bekend. 
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De Harmonica lijkt op een accordeon, maar: Als je een knop indrukt en je trekt aan de balg krijg je 
een andere toon als de balg weer induwt. Dus 2 tonen per knopje. Dat noemen ze dan ook 
diatonisch. Bij een accordeon is dat niet zo. Maar bij een mondharmonica weer wel.  

Telopdrachten:  
Hoeveel knoppen heeft de Coco-melodica? 8. (Een toonladder) 
Hoeveel knoppen heeft de Harmonica? 7 en 3 - 10 
Hoeveel gaten heeft de Mondharmonica? 10 
En de Blokfluit? 7 aan de bovenkant, maar nog 1 aan de onderkant.  
En de Ocarina? 10 aan de bovenkant, maar nog 1 of 2 aan de onderkant. 

Klik op de Ocarina: Nieuwe pagina met een filmpje waarin de ocarina wordt gespeeld. 

Kern 8 
Doel: Spelen van begeleiding op Boomwhackers 
Werkwijze:  

Neem de BW die je nodig hebt: C groot en klein, D, E, F, G, A, B, C 
Klik op de pijl rechts onderaan de pagina: Nieuw venster met film. 
Start de film: De kinderen kijken en luisteren. Ze horen het tussenspel van het lied. 
Laat nog eens zien: Het begint met een aftel 1 2 3, (Dat heeft te maken met een maatwisseling, dus deze 
keer niet 4 tellen vooraf!) dan beginnen de BW te spelen: telkens 4 tegelijk. Elke keer wordt een groepje 
BW herhaald en de hele serie wordt 2x gespeeld. 
Verdeel de BW. Laat het filmpje een aantal keren voorbij komen. De kinderen oefenen. 
Lukt het al aardig? Of lukt het juist niet zo goed? Klik op de pijl rechts onderaan de pagina: Nieuw 
venster. 
Je ziet nu in feite hetzelfde, maar nu moet jij aanwijzen. Ook nu weer: De serie komt 2x voorbij. 
Eventueel wijs je elk groepje langzaam aan zodat ze rustiger kunnen oefenen. 
Laat de speler horen: Kunnen ze nu ook al meespelen? 

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. 
Als ze het lied goed kennen, kunnen ze tijdens het tussen en naspel de begeleiding spelen. (Zie kern 4) 

Afsluiting 2 
Doel: Het lied zelfstandig uitvoeren (m.b.v. de playbackversie); 
Werkwijze: 

Zie Afsluiting 1. Maar de uitkomsten staan er niet meer bij. Er is dan ook alleen maar een 
Meezingversie.  
Als ze het lied goed kennen, kunnen ze tijdens het tussen en naspel de begeleiding spelen. (Zie kern 8) 

Wil je in je klas deze leuke cijfers ophangen? Klik op de Startpagina rechtsboven op ‘Download 
cijfers’. 
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1+1=2  

2+2=4  


1+0=1  Ja

Die wist ik meteen!


10-4=6 

9-8=1

8-5=3


Zo moeilijk is dat niet


Ik tel op en ik trek af 
Sommen maken is geen straf 

Ik trek af, ik tel op 
Sommen maken vind ik top!


10+10=20

20+10=30


30+10 een heleboel 

Ja, sommen vind ik cool!


18-4=14

20-3=17 


10-8 da’s 2

Rekenen valt best mee


Ik tel op en ik trek af 
Sommen maken is geen straf 

Ik trek af, ik tel op 
Sommen maken vind ik top! 

10-8+5-7 
Doe ik zo, wacht maar even! 
Wat een grap, wat een kul 

De uitkomst is NUL! 

Ik tel op en ik trek af 
Sommen maken is geen straf 

Ik trek af, ik tel op 
Sommen maken vind ik top!
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