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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: Waarover zou deze les gaan? Hoe weet je dat?  
2e les: Wat hebben we vorige keer geleerd?  

Inleiding 1  
Doel: Meezingen van (hopelijk) bekend, traditioneel Sinterklaasliedje. Kennismaken met 
gebarentaal voor doven en slechthorenden.  
Werkwijze:  

Geef twee vragen vooraf: 
1. Ken je dit liedje? Dan mag je zachtjes meezingen. 
2. Kijk goed, wat doet die Piet toch met zijn handen? Kun je een paar gebaren onthouden? 
Stilte-afspraak maken. 
Zet de film aan. Bespreek na de film de antwoorden.  

Inleiding 2: Voor de 2e les  
Doel: Meezingen van (hopelijk) bekend, traditioneel Sinterklaasliedje. Kennismaken met 
gebarentaal voor doven en slechthorenden. Werkwijze:  

Geef twee vragen vooraf: 
1. Ken je dit liedje? Dan mag je zachtjes meezingen.  
2. Onthoud een paar gebaren van deze Piet. Stilte-afspraak maken. 
Zet de film aan. Bespreek na de film de antwoorden.  

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

Vraag: Wat zie je op dit plaatje? (Een blauwe Piet, twee kinderen…) 
Laat de speler 1x horen. 
Groep 4: Laat een kind de tekst voorlezen.  
Groep 1,2,3: Lees zelf de tekst ritmisch voor.  
Spreek de tekst zin voor zin ritmisch voor. De kinderen spreken jou dus na. 
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. Groep 1 en 2: In de maat klappen. Groep 3 en 4: Klappen van de 
‘afterbeat’  
Werkwijze:  

Groep: 1/2/3/4  
Thema: Sinterklaas, Pieten worden anders  
Inhoud: Een welbekend lied met tekstvariaties, ritmes, melodische 
bouwstenen, toonladdertjes, liedjes herkennen. 
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Vraag: Wat zie je op dit plaatje? (Een gele Piet, friet en appels) Laat de speler 1x horen.  
Groep 4: Laat een kind de tekst voorlezen. Groep 1,2,3: Lees zelf de tekst ritmisch voor.  
Spreek de tekst zin voor zin ritmisch voor. De kinderen spreken jou dus na. 
Laat de speler 1x horen; de kinderen neuriën mee. 
Laat de speler 1x horen: De kinderen zingen zacht mee.  
Laat de speler 1x horen: De kinderen zingen gewoon mee. 
Groep 1 en 2: Klap in de maat het liedje mee. 
Groep 3 en 4: Klapspel: Leg uit: Je klapt de roze woorden mee in je handen. Laat de speler 1x 
horen: De kinderen zingen en klappen.  

Kern 3  
Doel: Leren van derde couplet.  
Werkwijze:  

Vraag: Wat zie je op dit plaatje? (Een groene Piet, dwarsfluit en blokfluit) 
Laat de speler 1x horen. 
Groep 4: Laat een kind de tekst voorlezen. Groep 1,2,3: Lees zelf de tekst ritmisch voor.  
Spreek de tekst zin voor zin ritmisch voor. De kinderen spreken jou dus na. 
Laat de speler 1x horen; de kinderen neuriën mee. 
Laat de speler 1x horen: De kinderen zingen zacht mee. 
Laat de speler 1x horen: De kinderen zingen gewoon mee. 
Groep 1 en 2: Klap in de maat het liedje mee. 
Groep 3 en 4: Klapspel: Leg uit: Je klapt de roze woorden mee in je handen. 
Laat de speler 1x horen: De kinderen zingen en klappen.  

Kern 4  
Doel: Leren van 4 ritmes a.h.v. woorden.  
Werkwijze:  

Bespreek de plaatjes: Appels, friet, pepernoten, pannenkoek. 
Laat speler 1 horen: Na 4 tellen hoor je ritmisch: Appels! De kinderen zeggen dat meteen na.  
Wijs met je handen beurtelings naar het bord en naar de kinderen. 
Herhaal speler 1: De kinderen spreken plus klappen Appels! 
Hetzelfde met ritme 2, 3 en 4. 
Raadspelletje: klap 1 van de 4 ritmes (zonder te spreken dus) en vraag aan de kinderen welke 
het was. Variatie: Laat dit ook een paar kinderen doen.  

Kern 5 
Doel: Spelen van de 4 ritmes uit kern 4 op instrumenten. Voor groep 3 en 4.  
Werkwijze:  

Bespreek de 4 plaatjes aan de linkerkant. (Trom, maracas, claves, bekken) 
Laat speler 1 horen. Vraag: Welk woord hoort hierbij? (Appels) laat de kinderen nog een keer 
het ritme klappen, samen met de speler. (Let op: 4 tellen vooraf) Je mag ook zelf aftellen in het 
goede tempo. Zo ook even met de andere 3 ritmes. 
Maak 4 groepjes. Verdeel de instrumenten. Geef instructies hoe die bespeeld moeten worden. 
Groepje 1 speelt hun ritme, daarna de groepen 2 t/m 4. Jij telt telkens af. (De kinderen die geen 
instrument hebben, klappen het ritme van hun groepje mee.) 
Groepje 1 t/m 4 spelen achter elkaar hun ritmes, telkens weer opnieuw. Jij geeft aan welke groep 
er aan de beurt is. 
Wissel binnen elk groepje de instrumenten. Doe het laatste spel nog een paar.  
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Kern 6  
Doel: Bewustwording van hoog/laag en toonladder  
Werkwijze:  

Bespreek het plaatje: Wat voor een Pieten zie je nu? Wat is er bijzonder aan het huis? 
(Trapgeveltje.) 
Vertel: De Pieten kunnen de trappetjes op en af, telkens 5 treden. (Jij weet: Do-re-mi-fa-so. Hoef 
je niet uit te leggen). Maar ze lopen de ene keer langzaam, de andere snel of supersnel. 
Zet de speler aan: Probeer met 1 hand de trappetjes te volgen. (Je navel is de laagste, de kin is 
de hoogste toon)  
Oefen dit een paar keer met de kinderen.  

Kern 7  
Doel: Herkennen van melodietjes. Voor groep 3 en 4.  
Werkwijze:  

Bespreek de vier plaatjes. Benadruk dat je van links naar rechts leest. 
Opdracht: Luister naar de eerste speler: Bij welk plaatje zou dat horen: A, B, C op D? Laat de 
kinderen telkens opsteken, maar geef het juiste nog niet weg. 
Zo ook met de 2e t/m 4 speler. Dan klik op ‘Check’ en bespreek de antwoorden nog een keer 
door elke speler nog eens te laten horen. 
Extra oefening: Laat de kinderen de tonen nazingen op pom-pom-pom-pom-pom  

Kern 8 
Doel: Herkennen van bekende Sinterklaasliedjes  
Werkwijze:  

Opdracht: Luister goed naar de muziek: Welk liedje hoor je? Als je het kent, mag je zacht 
meezingen. Leg uit dat elk liedje eerst met een voorspel begint. 
Zet speler 1 aan. 

Afsluiting 1  
Doel: Het lied zelfstandig uitvoeren (m.b.v. de playbackversie); de maat spelen op instrumenten 
Werkwijze:  

Kies 4 kinderen uit die de maat op instrumenten gaan spelen. Zij zitten bij elkaar/voor de klas.  
Zet speler 1 aan. Het lied wordt uitgevoerd door het orkestje, de voorzangers en het koor. Kies 
andere kinderen voor het koor en het orkestje. 
Zet speler 2 aan. Het lied wordt voor de 2e keer uitgevoerd door het orkestje en het koor.  
Herhaal deze opdracht nog eens met andere kinderen.  

Afsluiting 2 voor de 2e, 3e les  
Doel: Het lied zelfstandig uitvoeren (m.b.v. de playbackversie); zelfstandig de ritmes uitvoeren. 
Werkwijze:  

Zie Afsluiting 1. Er ontbreekt echter wat tekst. Weten ze die nog? 
Groep ¾: Laat de kinderen de 10 woorden opschrijven. 

(M+T: Herman Broekhuizen; tekstbewerking: Willem van der Heijden) 

http://www.musicoach.nl


Wiedewiet Ⓒ www.musicoach.nl 

Blauwe Piet, wiedewiedewiet  
‘k Hoor je wel, maar ik zie je niet  

Wil je Sint de groeten doen  
Gooi wat in mijn lege schoen  

Gele Piet, wiedewiedewiet  
‘k Lust geen appels, maar wel friet  

Wil je papa de groeten doen?  
Geef mijn mama maar een zoen 

  
Groene Piet, wiedewiedewiet  
Hoor je mij? Ik zing dit lied  

‘k Speel een deuntje op mijn fluit 
 Blaas meteen dit liedje uit 
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