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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 het plaatje: Waar zou deze les over gaan? 
2e les: Weet je nog waar het liedje over ging? En wat heb je vorige keer gezien in het filmpje? 

Inleiding 1 
Doel: Nauwkeurig kijken en luisteren. 
Werkwijze:  

Geef twee vragen vooraf:  
1. Welk liedje spelen en zingen deze muzikanten? 
2. Welke instrumenten herken je? (Accordeon, drumstel, contrabas en (alt)saxofoon.) 
Stilte-afspraak maken.  
Zet de film aan. Bespreek na de film de antwoorden. 

Inleiding 2: Voor de tweede les (Er is nog een filmpje: Klik op Inleiding 2) 
Doel: Nauwkeurig kijken en luisteren. 
Werkwijze:  

Geef twee vragen vooraf:  
1. Hoor je welke muziek er gespeeld wordt? (De melodie van het liedje.) 
2. Hoe heet de paddestoel rood-met-witte-stippen? (Vliegenzwam) 
3. Als je weet welk liedje het is, mag je al meezingen. 
Zet de film aan.  
Bespreek na de film de antwoorden.  

Inleiding 2a: Voor een volgende les 
Doel: Nauwkeurig kijken en luisteren. 
Werkwijze:  

Geef twee vragen vooraf:  
1. Hoor je welke muziek er gespeeld wordt? (De muziek uit de Efteling (paddestoelen en kabouter-
muzikant in de holle boom van het sprookjesbos. Het is geschreven door J.S. Bach en het heet simpel: 
Menuet) 
2. Hoe heet het instrument dat je hoort? (Clavecimbel of spinet) 
Stilte-afspraak maken. 
Zet de film aan.  
Bespreek na de film de antwoorden.  

Groep: 1/2/3/4 
Thema: Sprookjes 
Inhoud: Een variatie op het welbekende liedje ‘Op een grote paddestoel’. 
Drie nieuwe coupletten, ritme en instrumenten spelen, tekst- en ritme-
improvisatie. Reageren op kleuren.
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Kern 1 
Doel: Leren/ophalen van de tekst en de melodie. 
Werkwijze: 

Laat de speler 1x horen. 
Groep 3/4: Laat een kind de tekst voorlezen.  
Vrag: Wie kent dit liedje al? 
Laat de speler 1x horen; de kinderen neuriën mee.  
Laat de  speler 1x horen: De kinderen zingen mee. 
Opdracht: groep 1/2: Stap met je voet op elke rode lettergreep. (Even voordoen…) 
Opdracht: groep 3/4: Stap met je voet op elke rode lettergreep en klap in je handen bij elke blauwe 
lettergreep.  
Vraag: Wat zou dat tekeningetje (van iets dat gebarsten is) betekenen? (Krak!) 
Opdracht: Kijk goed naar de kleren van de kabouter en de paddestoel! 
Ga dan naar de volgende kern. 

Kern 2 
Doel: Nieuwe tekst aanleren. 
Werkwijze:  

Vraag: Wat is er veranderd aan de paddestoel? 
Vraag: Wat is veranderd aan de kabouter? (Oranje muts) 
Laat de speler 1x horen; De kinderen luisteren. 
Vraag: Wat is er anders in de tekst? Wat is hetzelfde gebleven? 
Groep 3/4: Laat een kind de tekst voorlezen 
Vraag: Wat zou dat tekeningetje (van twee muzieknoten) betekenen? (Fluiten) 
Zet de speler aan: De kinderen neuriën mee.  
Zet de speler aan: de kinderen zingen mee.  
Opdracht: groep 1/2: Tik op je hoofd op elke paarse lettergreep. (Even voordoen…) 
Opdracht: groep 3/4: Tik op je hoofd op elke paarse lettergreep en klap in je handen bij elke blauwe 
lettergreep.  
Opdracht: Kijk goed naar de kleren van de kabouter en de paddestoel! 
Ga dan naar de volgende kern. 

Kern 3 
Doel: Nieuwe tekst aanleren 
Werkwijze: Zie kern 2 

Opdracht: groep 1/2: Klap in je handen op elke blauwe lettergreep. (Even voordoen…) 
Opdracht: groep 3/4: Klap in je handen op elke blauwe lettergreep en stap met je voet bij elke rode 
lettergreep.  
Vraag: Wat zou dat tekeningetje (Stopbord) betekenen? (Stop!) 

Kern 4 
Doel: Nieuwe tekst aanleren 
Werkwijze: Zie kern 2 en 3 

Opdracht: groep 1/2: Sla op je knie op elke groene lettergreep. (Even voordoen…) 
Opdracht: groep 3/4: Sla op je knie op elke groene lettergreep en klap in je handen op elke blauwe 
lettergreep 
Vraag: Wat zou dat tekeningetje (Donderwolkje) betekenen? (Scheet!) 
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Kern 5 
Doel: herhalen van de vier geluiden uit de coupletten 
Werkwijze:  

Opdracht: Ik wijs met een stok een plaatje aan en jullie laten meteen het geluid horen. 
Let op: Stok weg = geluid weg! 
Laat het aanwijzen ook een paar kinderen uitproberen  

Kern 6 
Doel: Spelen van instrumenten; koppeling maken van instrument naar kleur.  
Werkwijze:  

Verdeel je klas in vier groepen. Elke groep krijg t een kleur toegewezen.  
Vraag aan elke groep welk instrument bij hun hoort? Hoe heet het? (Rood=ritmestokjes ofwel claves, 
Groen=bellenkrans ofwel belletjes, Geel=triangel, blauw=trom) 
Vraag: Hoe klinkt ritmestokjes? Hoe speel je erop?  
Laat zien: Wijsvingers tegen elkaar tikken terwijl je zegt: Tik, tik,….. 
Laat zien: Schudden met je hand terwijl je zegt: Rrrring, rrring,…. 
Laat zien: Linkerhand: Triangel vasthouden, rechterhand: Stokje tikken tegen de triangel terwijl je zegt: 
Tingggg, tinggggg,…. 
Laat zien: Linkerhand: Trom vasthouden, rechterhand: 4 vingers tikken bij de rand van het vel terwijl je 
zegt: Bommm, bommmm,…. 
Verdeel de instrumenten over de groepen. Wijs een kleur aan: Die groep speelt…. enz.  
Wijs twee kleuren achter elkaar: Die 2 groepen spelen achter elkaar….enz.  
(Zet het bord op blanco) Vraag: Welk instrument hoorde bij rood? En bij blauw? Enz. 
Groep 3/4: Laat kinderen bij elke kleur een eigen kort ritme verzinnen. 

Kern 7 
Doel: Spelen met kleuren en instrumenten. 
Werkwijze:  

Wijs de eerste rij van paddestoelen rustig aan, een voor een: De groepen spelen of zeggen/zingen hun 
instrument 
Opdracht: Kijk naar de 2e rij? Welke kleur is nieuw? (Wit) Dat betekent: Allemaal spelen! 
In de 3e rij: Zwart! Dat betekent: Niemand speelt: heel stil zijn! 
je kunt uiteraard ook de kolom van paddestoelen van boven naar beneden of andersom gebruiken. Of 
diagonaal. Of gewoon door elkaar! 
Laat ook enkele kinderen aanwijzen! 
Groep 3/4: Elke kleur heeft een eigen, zelfverzonnen, ritme.  

Kern 8 voor de 2e, 3e les (groep 4) 
Doel: Tekst verzinnen. 
Werkwijze:  

Lees de tekst rustig voor; op de plaatsen met een lijn zeg je: mmm mmm  
Vraag: Welke woorden moeten dadelijk op elkaar rijmen?  
Geef als voorbeeld: Stippen-wippen, vlekken-bekken, ringen-zingen, strepen-repen 
Laat ze in groepjes dergelijke combinaties verzinnen. Haal de beste eruit en probeer ze sprekend uit. Vul 
zelf eventueel aan of verander de tekst een beetje zodat het ‘past’.  
Laat de klas samen een nieuwe tekst sprekend op rustig tempo uitproberen en ga het daarna zingen. 
(De speler laat vier coupletten achter elkaar horen. Je kunt dus een couplet 4x herhalen, of 2 nieuwe 
coupletten 2x herhalen of 4 nieuwe coupletten achter elkaar zingen.) 
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Afsluiting 1 
Doel: Het lied zelfstandig uitvoeren (m.b.v. de playbackversie) 
Werkwijze: 

Verdeel de klas in 4 groepen: Laat elke groep een couplet uitzoeken en even oefenen voor zichzelf.  
Groep 3/4: Wijs even op de paddenstoeltjes onderaan: Geel is voor/tussen/naspel en elk couplet heeft 
een eigen kleurtje gekregen.) 
Zet de speler aan en laat elke groep haar eigen couplet zingen.  
Tijdens het tussenspel kun je de vier tekeningetjes aan (laten) wijzen: De kinderen laten dan het 
betreffend geluid horen.  

Afsluiting 2 De originele versie met 2 coupletten. 
Doel: Het lied zelfstandig uitvoeren (m.b.v. de playbackversie); 
Werkwijze: 

Zing samen het lied met een van de twee spelers. 
Tijdens het tussenspel en naspel kunnen ze instrumenten spelen.  
Je kunt ook m.b.v. de kleuren aangeven welke instrumenten mogen spelen.  
(Wit is allemaal, zwart is geen oftewel stilte) 

Suggesties voor het werkblad: 
Groep 1/2/3: Laat de paddestoelen zelf kleuren, terwijl ze kijken naar de instrumenten die eronder staan 
afgebeeld. De eerste en de laatste zouden wit c.q. zwart kunnen zijn, maar ze mogen ook een nieuwe kleur 
eraan geven en een ander instrument eronder tekenen.  

Groep 3/4: Laat in elk couplet door de kinderen het tekeningetje met een lijn verbinden naar het juiste 
couplet.  
Extra opdracht: Laat ze met de juiste kleuren de lettergrepen kleuren waarop ze resp. klappen, stappen, op 
de knie en het hoofd tikken.  
Extra opdracht: Laat ze de rijmwoorden onderstrepen.  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Op een grote paddestoel
blauw met gele ringen
zat kabouter Spillebeen
heel erg hard te zingen
...., zei die paddestoel
en met een diepe zucht
allebei de beentjes
hoepla in de lucht

Op een grote paddestoel
groen met rode vlekken
zat kabouter Spillebeen
trok heel gekke bekken
...., zei die paddestoel
en met een diepe zucht
allebei de beentjes
hoepla in de lucht

Op een grote paddestoel
rood met witte stippen
zat kabouter Spillebeen
heen en weer te wippen
...., zei die paddestoel
en met een diepe zucht
allebei de beentjes
hoepla in de lucht

Op een grote paddestoel
paars met groene strepen
zat kabouter Spillebeen
at chocoladerepen
...., zei die paddestoel
en met een diepe zucht
allebei de beentjes
hoepla in de lucht
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