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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? 

Opmerking: Je kunt zelf beslissen welke inleiding je in de eerste les en de volgende les(sen) laat zien.  

Inleiding 1: 
Doel: Nauwkeurig kijken en luisteren 
Werkwijze:  

Geef twee vragen vooraf:  
1. Wat kun je vertellen over de muziek? (Geen ‘echte’ muziek, alleen effecten met instrumenten.) 
2. Hoe bereiken ze met geluid dat het filmpje enger wordt? 
Stilte-afspraak maken.  
Zet de film aan. Bespreek na de film de antwoorden. 

Inleiding 2: 
Doel: Nauwkeurig kijken en luisteren: Wat doet muziek met een filmpje? 
Werkwijze:  

Stilte-afspraak maken.  
Start de film (zwartwit) gewoon en stel achteraf de vraag: 
1. Wat kun je zeggen over de muziek i.c.m. de film? 
Klik dan op de rechterpijl: Diezelfde film (nu in kleur) start je nog een keer, nu met de originele 
soundtrack. Stel dezelfde vraag nu nog eens….. 
Wat doet de muziek in een film? 

Inleiding 3: 
Doel: Nauwkeurig kijken en luisteren 
Werkwijze:  

Geef twee vragen vooraf:  
1. Wat kun je vertellen over de muziek? 
2. Wanneer komt er echt ritme in de muziek? (Als de spinnen samen gaan dansen en lopen.) 
Stilte-afspraak maken.  
Zet de film aan.  
Bespreek na de film de antwoorden. 

Inleiding 4: 
Doel: Nauwkeurig kijken en luisteren 
Werkwijze:  

Geef twee vragen vooraf:  
1. Wat kun je vertellen over de spin? (Is een robot) 

Groep: (6) 7 en 8 
Thema: Spinnen, Thema boekenweek ‘Vreselijk Eng’ 
Inhoud: Een bewerking van een Amerikaans liedje, ritmes lezen en 
spelen op instrumenten, liedtekst in twee versies. De functie van muziek 
en geluiden in film. 
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2. Wat kun je vertellen over de muziek? (Geen ‘echte’ muziek, alleen effecten met instrumenten.) 
Stilte-afspraak maken.  
Zet de film aan.  
Bespreek na de film de antwoorden. 

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

Laat de speler 1x horen. 
Laat een kind de tekst voorlezen. Vertaal samen de tekst. (Vertaling: Zie onderaan deze handleiding) 
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. 
Leg uit en doe voor: klap op de rode lettergrepen. 

Kern 2 
Doel: Leren van de tekst en de melodie van het refrein. 
Werkwijze:  

Zie kern 1.  
Wijs op de vormblokjes onderaan. 
Leg uit en doe voor: klap op de rode lettergrepen.  

Kern 3 
Doel: Leren van canon. (1) 
Werkwijze: 

Laat speler 1 horen, de kinderen kijken naar de tekst. 
De hele klas spreekt ritmisch een keer de tekst hardop. 
Verdeel je klas in 4 groepen.  
Groep 1 spreekt de tekst de tekst, groep 2 begint met de tekst als groep 1 bij de 2e zin is, enz. 
Als dit goed gaat, probeer je hetzelfde nog een keer zingend.  
Let op: De speler laat een iets andere opbouw horen. Dit komt in kern 4 aan bod. 
Oefen in elk geval ook een paar keer zonder speler. 

Kern 4 
Doel: Leren van canon (2). 
Werkwijze:  

Leg uit: Groep 1 heeft de eerste kolom, groep 2 de tweede enz. 
Laat de speler een keer horen en wijs dan de blokjes aan. (Elk blokje is een zin.) Je ziet dus duidelijk dat 
groep 1 de tekst 2x spreekt.  
Laat de speler nog eens horen en wijs nu kolom 2 aan. (Die begint dus na de eerste zin van groep 1.) Je 
ziet dus duidelijk dat groep 2 een zin overslaan en meteen naar ‘Or a stick instead’ gaan.  
Ga nog een keer de canon spreken en zorg dat elke groep precies eindigt zoals moet. 
Dan nog een keer zingend oefenen met de speler erbij. 

Kern 5 
Doel: Ritmes lezen en klappen 
Werkwijze:  

Leg uit: De bovenste rij bolletjes is de basis, de maat: 2 x 4 tikken, waarvan de eerste iets harder gaat. 
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 af: De kinderen klappen het rode ritme. 
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Zo ook met de andere kleuren. 
Let op: Het 3e ritme begint met een rust. Laat met een vinger voor de lippen sssst die rusten opvullen en 
daarna klappen.  
Verdeel je klas in 4 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. 
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 5: Zo zou het kunnen klinken….. 

Kern 6 
Doel: Spelen van ritmes op instrumenten. 
Werkwijze:  

Zie Kern 5.  

Kern 7 
Doel: Alternatieve tekst: natuurlijk willen we niet dat kinderen spinnen eng blijven vinden: Daarom kun je 
ze ook eens wijzen op deze tekst. Daarin is de spin een vriendje! 
Werkwijze:  

Laat een kind de tekst voorlezen. Vertaal samen de tekst. (Vertaling: Zie onderaan deze handleiding) 
Waarom heb je nu een hommel of een vlieg nodig? (Misschien om het spinnetje eten te geven? Of wil 
je je verzameling uitbeiden?) 
Spreek samen ritmisch de hele tekst door. Let op: Hier en daar wordt het ritme iets anders dan in de 
eerste versie.  
Zet de speler aan (Meezingversie): De kinderen zingen deze tekst. 
Wijs even op de afwijkende vormspinnen onderaan…. 

Kern 8 voor de 2e, 3e les 
Doel: Nauwkeurig kijken en luisteren 
Werkwijze:  

Geef twee vragen vooraf:  
1. Wat kun je vertellen over de muziek? (De muziek begint pas als de spinnen op de draden gaan 
spelen.) 
2. Is de muziek telkens hetzelfde? (Nee, die wordt steeds droeviger en langzamer…) 
Stilte-afspraak maken.  
Zet de film aan. Bespreek na de film de antwoorden. 

Afsluiting 1 
Doel: Het lied (versie 1) zelfstandig uitvoeren. 
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 voor de 2e, 3e les 
Doel: Het lied zelfstandig uitvoeren: Nu de 2 versies achter elkaar. 
Werkwijze: 

Zie Afsluiting 1. Nu is er alleen een speler met een meezingversie. 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Vertaling: 
 

 
Versie 1:
Ik zie een harige spin
Ik ben zo bang van hem
Hij kruipt naar naar mijn schouder omhoog
En dan op mijn kin
Hij klimt naar mij arm
En dan naar beneden naar mijn been
En als hij heel erg moe is
kruipt hij onder mijn bed

Spin in mijn kamer!
Onder mijn bed!
Nou heb ik een flinke bezem nodig
Of een stok daarvoor in de plaats.

Versie 2:
Ik heb een klein spinnetje
Ik ben zo trots op hem
Hij kruipt naar naar mijn schouder omhoog
En dan op mijn kin
Hij klimt naar mij arm
En dan naar beneden naar mijn been
En nu is hij erg moe
Ik stop hem terug in bed

Spin in mijn kamer!
Ligt in mijn bed!
Nou heb ik een hommel nodig
Of een vlieg daarvoor in de plaats.
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I see a hairy spider
I’m so afraid of him

He creeps up to my shoulder
And then on to my chin 
He climbs down my arm

and then down my leg
And if he’s very tired 

He crawls under my bed

Spider in my room
under my bed

Now I need a heavy broom
Or a stick instead

Spider in my room
under my bed

Now I need a heavy broom
Or a stick instead

I have a little spider, 
I’m very fond of him,

He climbed on to my shoulder, and 
then on to my chin 

He climbed down my arm
and then down my leg

And now he’s very tired 
So I put him back to bed!

Spider in my room
laying in my bed

Now I need a bumblebee 
Or a fly instead

Spider in my room
laying in my bed

Now I need a bumblebee 
Or a fly instead

http://www.musicoach.nl

