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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 is de tekst van het refrein? 
2. Hoe vaak komt het refrein voorbij? (6x) 
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:  

Geef twee vragen vooraf:  
1.  Hoe bedient hij de radio? En de douche? 
2. Welke muziek komt er voorbij in dit filmpje? 
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.  
Laat de speler 1x horen; alle kinderen lezen zacht mee.  
Spreek samen de tekst in de maat ritmisch uit. (Rappen dus) 
Laat de speler 1x horen; de kinderen neuriën mee.  
Laat de  speler 1x horen: De kinderen zingen mee. 

Kern 2 
Doel: Leren van 2e couplet 
Werkwijze:  

Zie Kern 1 
Bespreek de vormfiguren onderaan het scherm: Oranje=Voor- en naspel, Groen=Refrein, 
Blauw=couplet, Geel=Solo 
Hoeveel coupletten zijn er dus? Hoeveel refreinen? 

Groep: 5/6/7 
Thema: Carnaval 
Inhoud: Een lied over superbeweeglijk type kind dat Carnaval gaat 
vieren, ritmes lezen en spelen, instrumenten spelen.
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Kern 3 
Doel: Leren van couplet 3 
Werkwijze: 

Zie kern 1 en 2 

Kern 4 
Doel: Onderscheiden en zingen van een paar intervallen 
Werkwijze:  

Laat speler 1 horen en vraag dan: Wat valt je op aan deze tonen? (Allemaal op dezelfde hoogte.) 
Opdracht: Kunnen jullie dat ook zo zingen? Let op: 4 tikken vooraf. Start de 2e speler. 
Gaat het goed? Klik op het pijltje achter de spelers. 
Ga zo door met de volgende pagina’s van kern 4.  

Kern 5 
Doel: Ritmes lezen en naklappen. 
Werkwijze:  

Verdeel kenklas in twee groepen: Links en rechts. 
Zet de eerste speler aan: Je hoort na 4 tikken vooraf bel 1 en als antwoord bel 2. En zo 4 keer. 
Opdracht: Linker groep begint na 4 tellen te klappen of ‘ting’ te zeggen, rechts geeft antwoord. Start de 
speler. 
Zo ook met de andere 3 spelers.  

Kern 6 
Doel: Ritmes insproviseren  
Werkwijze:  

De ritmes van kern 5 komen weer voorbij, maar nu mag de rechter groep zelf verzinnen hoe ze hun tijd 
invullen. Als ze maar op tijd klaar zijn als groep links weer aan de beurt is. 
Wissel de groepen ook eens om. 
Laat ook uit elke groep 1 kind deze oefening doen. 

Kern 7 
Doel: Ritmes spelen op instrumenten 
Werkwijze:  

Vraag: Welk instrument speelt rood? Blauw? enz. 
Laat de 1e speler horen: Dat is de maat.  
Let nu speler 2 horen en wijs de bolletjes mee.  
Verdeel de klas in 4 groepen. Elke groep krijgt een kleur. 
Laat ze nu meeklappen met speler 2. Als het nog t snel gaat, tel je zelf af 1234 in een rustig tempo. 
Verdeel nu de instrumenten over de 4 groepen en speel de 1e serie nu met instrumenten. 
Zo ook met de andere series. 

Kern 8 
Doel: Vrij spel met geluiden 
Werkwijze:  

Opdracht: verzamel eerst de 6 verschillende geluidsbronnen. 
Verdeel de klas in 6 groepen en geef elke groep een ‘instrument’.  De stap en de klap is voor iedereen. 
Wijs met een stokje een plaatje aan en de betreffende groep laat hun instrumenten horen. Nogmaals: Als 
je de voet of de handen aanwijst, laat iedereen slapen resp. klappen horen.  
Stokje weg=geluid weg.  
Probeer dan een soort metrum erin te krijgen door metrisch aan te wijzen. Je mag ook 2 plaatjes tegelijk 
aan wijzen.  
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Variant: Stapelen: Je wijst een plaatje aan, bijv. de voeten, die gaan ritmisch stappen. Vervolgens wijs je 
een ander plaatje aan en die gaan meedoen. Enz enz.  
Laat met een handgebaar zien wanneer iedereen moet stoppen of wijs een plaatje en laat met een 
handgebaar zien dat die groep moet stoppen.  
Laat ook een paar kinderen de leider zijn. 

Afsluiting 1 
Doel: Het lied zelfstandig uitvoeren (m.b.v. de playbackversie)  
Werkwijze: 

Zet de speler aan en laat ze zingen. 
Vergeet niet de tekst op tijd te scrollen. 

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

Verdeel de instrumenten over een paar kinderen. Zij komen voor de klas staan en gaan spelen met het 
refrein zodra hun instrument  in beeld komt. Probeer ze in een metrum met de muziek mee te laten 
spelen. 
Natuurlijk stapt en klapt iedereen zodra de voet en de handen in beeld komen. 
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Ja, ja, ja ’t is Carnaval 
Ik ga weer dansen als een rubber stuiterbal 

Ja, ik ben zo’n stuiterbal 
En zo stuiter ik de hele Carnaval 

Ik kan er niks aan doen,  
Ik ben een stuiter-oen 

Ik kan niet wachten tot dit liedje weer begint 
Ik kan niet stil gaan staan 

Zet je dit lied weer aan 
Dan moet ik stuiteren, ik ben zo’n stuiterkind  

Ja, ja, ja ’t is Carnaval 
Ik ga weer dansen als een rubber stuiterbal 

Ja, ik ben zo’n stuiterbal 
En zo stuiter ik de hele Carnaval 

De juf zegt:“Sta eens stil!” 
’t is niet dat ik dat niet wil 

Hoor ik dit liedje, nou, dan ga ik uit mijn bol 
Ik gooi mijn voeten omhoog 

Ik steek mijn handen omhoog 
Ik moet weer stuiteren, dat hou ik uren vol 

  
Ja, ja, ja ’t is Carnaval 

Ik ga weer dansen als een rubber stuiterbal 
Ja, ik ben zo’n stuiterbal 

En zo stuiter ik de hele Carnaval 

Ik heb mijn ranja op 
Ik heb mijn pet op mijn kop 

Nu kan ik stuiteren totdat de tent hier sluit 
Ik word de zaak uit gezet 

Mijn vriendjes zijn al naar bed 
Maar ik blijf stuiteren al is dit liedje uit 

Ja, ja, ja ’t is Carnaval 
Ik ga weer dansen als een rubber stuiterbal 

Ja, ik ben zo’n stuiterbal 
En zo stuiter ik de hele Carnaval
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