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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? Wat is de titel van deze les 
2e les: Wat hebben we vorige keer geleerd?  

Inleiding 1 
Doel: Beelden en audiofragmenten bij elkaar zoeken. Kritisch luisteren.  
Werkwijze:  

Geef opdracht vooraf:  
Stilte-afspraak maken. 
1. Kijk naar de 3 filmpjes, 1, 2 en 3. Je hoort geen geluid. (Klaar? Klik door naar volgende.) 
2. Luister naar 3 geluidsfragmenten, a, b en c. Zoek uit bij welk filmpje elk geluidsfragment hoort. 
3. Bespreek samen even de oplossingen. (Klaar? Klik door naar volgende.) Laat dan de oplossingen 
zien in dit 3e filmpje. 

Inleiding 2: Voor de tweede les 
Doel: Kritisch luisteren naar de geluiden bij de filmpjes. 
Werkwijze:  

Geef een vraag vooraf:  
1. Welke geluiden heb je gehoord? 
Stilte-afspraak maken.  
Zet de film aan.  
Bespreek na de film de antwoorden.  
Vraag achteraf: Hoe zouden de filmpjes zijn zonder geluid? 

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.  
Stel de vraag: Wat betekenen deze Engelse woorden? 
Laat de speler 1x horen; de kinderen neuriën mee.  
Laat de  speler 1x horen: De kinderen zingen zacht mee. 

Kern 2 
Doel: Tekst van het 2e, 3e en 4e couplet leren. 
Werkwijze:  

Zie kern 1 
De 1e keer zing je ‘hear’ en ‘elephant’, de 2e keer ‘see’ en ‘rhino’, de 3e keer ‘see’ en ‘buffalo’ 

Groep: 7/8 
Thema: Dieren 
Inhoud: Een Engelstalig lied over de bush en de dieren daarin (zouden) 
zitten. Ritmes met rusten. Een ritme-ster met 4 ritmes. De Talking Drum 
komt aan bod. 
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Wijs op de bomen onderaan: Rood: Voorspel, Groen: Couplet. Later: Blauw: Solo accordeon. Roze: 
Bridge tot slot 

Kern 3 
Doel: Tekst van het 5e en 6e couplet leren. 
Werkwijze: 

Zie kern 1 en 2 
De 1e keer zing je ‘alligator’, de 2e keer ‘hippo’. 

Kern 4 
Doel: Tekst van de bridge leren 
Werkwijze:  

Zie kern 1, 2 en 3 
Stel de vraag: Waarom staat het woordje (cold) tussen haakjes. (Omdat in de 2e bridge dat woord niet 
gezongen wordt.) 

Kern 5 
Doel: Vier ritmes leren. Rusten tellen. 
Werkwijze:  

Laat speler 1 horen. 
Vraag: Wat zouden die witte stippen betekenen? (Rusten, wachten.) 
Laat speler 1 nog eens horen: De kinderen spreken nu mee.  
Zo ook met de anderen spelers.  
Herhaal elke speler nog eens; nu spreken en klappen de kinderen tegelijkertijd de woorden. 
Verdeel je klas in 4 groepen: Elke groep krijgt een eigen dier/ritme.  
Laat ze een ritmeketting maken door de 4 groepen achter elkaar hun ritme te laten spreken/klappen/
tikken en door die reeks 4 x te herhalen. Gebruik hiervoor de onderste speler. (Clicktrack) 

Kern 6 
Doel: Spelen met ritmes. 
Werkwijze:  

Vraag een kind de 4 dieren/ritmes nog eens te doen. De rest van de klas herhaalt dit. 
Vraag een kind de 2e reeks te doen. De rest van de klas herhaalt dit. (Kangaroo) 
Vraag een kind de 3e reeks te doen. De rest van de klas herhaalt dit. (Lion, Cheetah, Wolf) 
Verdeel je klas in 3 groepen. Elke groep krijgt een eigen reeks.  
Laat ze een ritmeketting maken door de 3 groepen achter elkaar hun ritme te spreken/klappen/tikken en 
door die reeks 4 x te herhalen. 

Kern 7 
Doel: Kennismaken met de Tama/Talking Drum. (En de Gudugudu.) 
Werkwijze:  

Opdracht vooraf: Kijk en luister goed naar dit filmpje. Let op wat elke man speelt en hoe hij dat doet.  
Stilte-afspraak maken. Start de film. 
Bespreek achteraf de antwoorden. 
(Meer informatie: https://nl.wikipedia.org/wiki/Tama_(muziekinstrument)  

Kern 8 voor de 2e, 3e les 
Doel: Ritmes (door elkaar) spelen. Rusten gebruiken. 
Werkwijze:  

Opdracht: Kijk naar dit scherm: Wat zien we? (Claves, een ster, 8 stippen, een boom, een pijl…) 
Zet de speler aan.  
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Vraag: Wie kan uitleggen wat je ziet en wat je hoort? (De claves spelen het ritme van de 4 gele stippen. 
Het ritme is van Alligator. In 1 rondje wordt het ritme 2 x gespeeld.  
Zet de speler aan. De kinderen tikken op de tafel mee.  
Klik op de pijl in de blauwe boom: Er komt een ster bij. Herhaal vorige opdrachten. De kinderen tikken 
op het nieuwe ritme nu op de knieën.  
Klik op de pijl in de blauwe boom: Er komt nog een ster bij. Herhaal vorige opdrachten. De kinderen 
stappen de rode stippen en klappen de blauwen stippen.  
Verdeel je klas in 4 groepen; elke groep krijgt een eigen kleur/ritme/instrument.  
Begin met rood en blauw: Laat die samen spelen. 
Dan komt geel erbij en tenslotte lichtblauw.  
Gebruik handgebaren om de groepen aan te sturen. En om te laten zien wanneer ze moeten stoppen en 
weer starten.  

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

Zet speler 1 aan. Het lied wordt gezongen door de hele klas. 
Stel de vraag: Wat komt erbij in 5e couplet? (Backvocals/Achtergrondkoortje: O jeh, enz.) 
Zet speler 2 aan. Het lied wordt weer gezongen door de hele klas, nu op de playbackversie met 
backvocals.  

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. Maar er ontbreken 10 woorden. Weten de kinderen alle 10 op te noemen? 
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I hear/see a big busy beast in the bush
I hear/see a big busy beast in the bush

I start to shiver and to shake
And then I dive into the lake
A big busy beast, it’s a snake

2+3+4 (A big busy beast, it’s an elephant/a buffalo or a snake)

I smell a big busy beast in the bush
I smell a big busy beast in the bush

I start to shiver and to shake
And then I dive into the lake

5+6 A big busy beast, it’s an alligator/a hippo or a snake

I hear an elephant
I hear a lion

I see a buffalo
It’s a giant

I see an alligator
and there a hippo in the lake

I start to shiver
I feel a real (cold) slithery snake
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