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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. Welke geluiden hoor je? Hoor je ook muziek? 
2. Groep 1/2: Welk spel spelen ze? 
3. Groep 3/4: Hoe laat zijn ze aan dammen? 
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 geluiden hoor je? Hoor je ook muziek? 
2. Wat gebeurt er 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. Groep ½: Jij leest de tekst voor. Bespreek de moeilijke woorden. 
Groep 1/2: Laat het lied nog eens voorbij komen: Bedenk bij elke zin 1 duidelijk gebaar of beweging.  
Oefen even de tekst zonder speler: Laat ze elk zin afmaken. 
Groep 3/4: Zet de speler aan: alle kinderen lezen zacht ritmisch mee.  
Zet de speler aan: de kinderen neuriën mee. Bedenk bij elke zin 1 duidelijk gebaar of beweging. 
Zet de speler aan: De kinderen zingen mee. 
Zet de speler nog eens aan: De kinderen klappen de rode lettergrepen terwijl ze zingen. 
Gaat dat goed? Dan een ander geluid op de blauwe lettergrepen. (Stap, knieklap,….) 
Groep 3/4: Bespreek de vormfiguurtjes onderaan het scherm: Liggend: Voor-, tussen- en naspel, 
Lopend: Het zangstukje/couplet. 

Groep: 1/2/3/4 
Thema: Sprookjes 
Inhoud: Het bekende liedje met een kleine tekstwijziging, ritmisch 
tekstspel, ritmes lezen en spelen op instrumenten, exact luisteren en tellen, 
spelen van begeleiding en intro op Boomwhackers. 
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Kern 2 
Doel: Ritmische spreken 
Werkwijze:  

Bespreek kort hoe de 4 mannetjes eruit zien. 
Groep 3/4: Hoe heten deze mannetjes? De namen staan erboven.) 
Groep 1/2: vertel hoe de mannetje heten en leer samen de namen van buiten. Let daarbij vooral op wat 
ze aanhebben of hoe ze eruit zien. Laat dan de linker speler horen. De kinderen luisteren. 
Zet de speler nog eens aan: De kinderen zeggen de echo mee. 
Zet de 2e speler aan: De kinderen zeggen weer de echo. 
Groep 3/4: Verdeel de klas in 2 groepen: De 1e groep is voorzegger, de andere groep de echo. 
Groep 3/4: Zet de 2e speler aan, de kinderen oefenen. 
Groep 3/4: Kunnen ze het ook met de 3e speler? Komen ze precies goed uit met de laatset ‘Hoi!’ 
Groep 3/4: Laat ze de woorden spreken en tegelijkertijd ritmisch klappen.  
Groep 3/4: Kunnen ze, zonder speler, de 4 ritmes klappen zonder de woorden hardop te zeggen? 

Kern 3 
Doel: Exact luisteren en tellen 
Werkwijze: 

Leg uit: Je hoort Harrie springen en dat maakt een bijzonder geluid. 
Luister goed en tel hoeveel keer hij springt. Tel zacht op je vingers, maar niet hardop zeggen. 
Zet de spelers aan: De kinderen laten telkens met ene aantal vingers het antwoord zien. 
Bij twijfel: De speler nog een keer laten horen. 
Klaar? Klik op ‘Check’. Laat eventueel de spelers nog eens horen.  

Kern 4 
Doel: Exact luisteren naar geluiden 
Werkwijze:  

Alle vier mannetjes maken een geluid, maar at zijn ze aan het doen? 
Laat de eerste speler horen en vraag dan wat Harrie aan het doen is. Hoe hoor je dat? 
Zo ook met de andere spelers.  
Klaar? Klik op ‘Check’. Laat eventueel de spelers nog eens horen. Kunnen ze nu ook zelf het geluid 
nadoen van elk mannetje? 

Kern 5 
Doel: Spelen met instrumenten 
Werkwijze:  

Herhaal nog even de namen van de mannetjes: Ze staan nu namelijk in een andere volgorde. 
Bespreek kort welk instrument elk mannetje heeft: Buistrom, triangel, handtrom, Maracas 
Verdeel de instrumenten over de groep. 
Wijs een mannetje aan, noem meteen zijn naam en de kinderen reageren als zij aan de beurt door te 
spelen.  
Zeg nu alleen nog de namen, zonder aanwijzen: De kinderen spelen als ze aan de beurt zijn.  
Variatie: Zeg ‘Waggelmannetjes’ en dan spelen alle kinderen tegelijk.  
Variatie: Zeg ‘Boeman’ en alle kinderen zijn stil. 
Kennen ze de namen en weten ze wie welk instrument heeft? Klik dan op ‘Check’ 
Probeer of ze inderdaad nog weten hoe elk mannetje heet en wat die speelt. 
Klik nog eens op ‘Check’ De mannetjes staan nu in een andere volgorde. 

Kern 6 
Doel: Kennismaken met enkele instrumenten die ook in het lied te horen zijn 
Werkwijze:  
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Groep 3/4: De kinderen nemen een blaadje en pen: Ze noteren de nummers 1 t/m 4. 
Groep 3/4: Laat speler 1 horen: De kinderen noteren de juiste letter achter 1. Zo ook met de andere 
spelers. Voordat je op ‘Check’ klikt, vraag je of ze ook namen kennen van de instrumenten. En hoe ze 
kunnen weten hoe de verschillende instrumenten klinken. (Klein=hoog, groot=laag,….) 
Groep 1/2: Laat de spelers horen en een kind het instrument aan komen wijzen.  
Klaar? Klik op ‘Check’. Laat eventueel de spelers nog eens horen. Bespreek de namen, waarvan ze 
gemaakt zijn. (A en b van metaal, c en d van hout, ze hebben alle vier metalen kleppen) 
Groep 3/4: Bespreek kort de manier waarop men geluid moet halen uit deze instrumenten: A en b: Je 
blaast over het gat heb en daardoor ontstaat geluid. Bij c heb je een mondstuk met 1 rietje: Als je dat in 
je mond neemt en blaast, gaat het rietje trillen en dat maakt geluid. Bij d neem je 2 kleine rietjes in je 
mond en laat die trillen.  

Kern 7 Voor groep 3/4 
Doel: Lezen en spelen van ritmes op instrumenten 
Werkwijze:  

Vraag: Wie kan het rode ritme al meteen klappen? Check het m.b.v. de speler. Laat de kinderen nog een 
keer met de speler meeklappen. Tel daarna zelf 1 2 3 4 af en klap samen het rode ritme. 
Zo ook met de andere spelers. 
Deel je klas in 4 groepen: Elk krijgt een ritme/kleur. Laat ze na elkaar de 4 ritmes klappen/tikken.  
De Stapel: Tel 1 2 3 4 af: Rood begint, blauwe komt erbij, enz.  
Verdeel de instrumenten over de 4 groepen. 
Doe bovenstaande nog eens, maar nu met instrumenten. 
Het Blok: Tel 1 2 3 4 af: Alle ritmes beginnen tegelijkertijd.  

Kern 8  Voor groep 3/4 
Doel: Spelen van melodie en akkoorden bij het lied 
Werkwijze:  

Bespreek kort hoe ze een Boomwhacker (BW) moeten vasthouden en hoe ze ermee moeten spelen.  
Verdeel de BW (Alleen de 5 tonen die onder de BW zijn opgegeven: D, E, F, G en A) over de groep en 
oefen de speelwijze even met ze, bijv. met het Vuistspel. 
Klik dan op de onderste pijl rechts: Nieuw scherm. 
Laat speler 1 een keer horen en wijs meteen de tonen aan.  
Zet de speler nog eens aan: De kinderen spelen op hun beurt mee.  
Leg uit: Dit spelen we straks als voorspel en tussenspel. 
Zo ook met de onderste speler: Dit is het naspel of wel het slot van het liedje. 
Klik dan op de onderste pijl rechts: Nieuw scherm. 
Laat de speler een keer horen en wijs tegelijkertijd mee op het Digibord. Je kunt ook aan de tekst zien 
waar we zijn. Het voorspel hoor je als eerste. Het naspel natuurlijk als laatste. 

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. 

Afsluiting 2 Voor groep 4 
Doel: Het lied zelfstandig uitvoeren (m.b.v. de playbackversie); 
Werkwijze: 

Een tekstvariatie op het lied: gewoon zingen! 
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De Waggelmannetjes lopen

zo netjes in de maat

De Waggelmannetjes waggelen

en schommelen door de straat

Ze waggelen net als eendjes,

soms maken ze een duik

Want ze hebben dikke beentjes

en knikkertjes in hun buik 

De Waggelmannetjes lopen

en huppelen door het bos

De Waggelmannetjes dansen

en stuiteren erop los

Ze roepen en ze gillen

Ze maken ons nog bang!

Want ze hebben dikke billen

en pukkeltjes op hun wang
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