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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 (Er is een alternatief filmpje: Klik op ‘Inleiding 1’.) 
Doel: Nauwkeurig kijken en luisteren 
Werkwijze:  

Geef twee vragen vooraf:  
1. Welke dieren heb je gezien en wat voor een trucje deden deze dieren? 
2. Welk instrument speelt de muziek. (Een piano, eigenlijk een pianola (Een automatische piano) 
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 heet de clown? (John, dat hoor je ‘een stem van boven’ zeggen.) (In het echt heet hij John Gilkey 
en is beroemd geworden in het Cirque Soleil) 
2. Hoor je muziek? Speelt die de hele tijd?  
Stilte-afspraak maken.  
Zet de film aan.  
Bespreek na de film de antwoorden.  

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

Laat de speler 1x horen. 
Laat een kind de tekst voorlezen.  
Groep ½: Jij leest de tekst voor. Laat ze daarna zin voor zin ritmisch nazeggen. 
Zet de speler aan: Groep ¾: alle kinderen lezen zacht of playbacken mee.  
Zet de speler aan: de kinderen neuriën mee.  
Zet de speler aan: De kinderen zingen mee. 
Bedenk een gebaar bij elke zin.  
Klap de rode lettergrepen tijdens het zingen. Groep ¾: Als dat goed gaat, laat je ook stappen op de 
blauwe lettergrepen.  

Kern 2 
Doel: Leren van de melodie en tekst van couplet 1. 
Werkwijze:  

Groep: 1/2/3/4 
Thema: Circus 
Inhoud: Een lied over circus zonder dieren, instrumenten spelen a.h.v. 
kleuren en ritmes spelen op instrumenten , een spel met en hoog en laag. 
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Zie kern 1.  
Groep ¾: Wijs op de vormblokjes onderaan. 

Kern 3 
Doel: Leren van de melodie en tekst van couplet 2. 
Werkwijze: 

Zie kern 1 en 2 
Groep ½: Laat ze in de maat lopen tijdens het refrein. Ze staan stil bij het couplet en beelden de tekst uit.  

Kern 4 
Doel: Leren van de melodie en tekst van couplet 3. 
Werkwijze:  

Zie kern 1, 2 en 3 

Kern 5 
Doel: Leren van de melodie en tekst van couplet 4. 
Werkwijze:  

Zie kern 1, 2 en 3 

Kern 6 
Doel: Spelen met instrumenten. 
Werkwijze:  

Vraag eerst hoe elk instrument heet. (vlnr: koebel (cowbell), ritmestokjes (claves), triangel, trom, 
bekken) 
Groep ½: Welke kleur heeft de hoepel met de trom? enz. 
Deel de instrumenten uit.  
Wijs een hoepel met een stokje aan: De kinderen met dat instrument spelen. Stokje weg, geluid weg. 
Laat dit spelletje ook een spoor een kind leiden.  
Wijs ook een twee kleuren tegelijk aan. 
Variatie: Wijs de clowns aan: Iedereen gaat lachen.  

Kern 7 voor groep ¾ 
Doel: Spelen van ritmes op instrumenten.  
Werkwijze:  

Vraag eerst hoe alle instrumenten heten: Claves, trom, cowbell, triangel en bekken. 
Laat speler 1 horen: De kinderen luisteren en kijken. 
Laat de speler nog eens horen, de kinderen klappen mee. 
Tel zelf 1234 in het juiste tempo af: De kinderen klappen het roze ritme. 
Nu hetzelfde met ritme 2 t/m 5. Ritme 2 en 3 vullen elkaar aan. Ritme 4 en 5 ook. 
Verdeel je klas in 5 groepen: Elke groep krijgt een kleur en ritme. 
Verdeel de instrumenten over de 5 groepen. 
Stapelen: Jij telt af 1234: Groep 1 begint en gaat door; groep 2 valt in op jouw teken enz. Op jouw teken 
stoppen ze (tegelijkertijd of na elkaar.) 
Het Blok: Na jouw aftel beginnen ze allemaal tegelijk. Op jouw teken stoppen ze (tegelijkertijd of na 
elkaar.) 

Kern 8 voor de 2e, 3e les 
Doel: Kritische luisteren naar laag, hoger en hoog.  
Werkwijze:  

Vraag een een een zeepbel aan te tikken: Je hoort een toon van een klokkenspel. Laat het kind nog een 
zeepbel aantikken: Is deze hoger of lager, of hetzelfde? 
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Vraag een ander kind hetzelfde te doen. Verken zo alle zeepbellen. Ontdekken de kinderen het 
geheimpje: Als de zeepbellen op dezelfde hoogte staan, klinken ze hetzelfde. De grote zeepbellen 
onderaan klinken het laagst. Hoe hoger hoe kleiner en hoe hoger ze klinken.  
Zorg dat de termen ‘hoog’, ‘hoger’, ‘laag’ en ‘lager’ aan bod komen. 

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

Zie Afsluiting 1. 
Nu spelen de trom en het bekken zacht mee met het refrein; de triangel en de claves spelen tijdens de 
coupletten. Probeer ze vooral in de maat te laten spelen, dus niet met het ritme van de tekst mee.  
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Dames en heren, hooggeëerd publiek  
Stilte in het circus, even geen muziek  
Wij gaan beginnen, fijn dat u er bent 

Want er staan nog mensen, buiten voor de tent. 

U ziet een hele sterke vent 
Hij klimt tot boven in de tent 

Daar hangt hij aan een heel dik touw 
En aan zijn voeten hangt zijn vrouw

U ziet een meisje als jongleur 
Ze gooit met kegels, goud van kleur 

Ze speelt met ballen, vier of vijf 
Er draait een hoepel om haar lijf 

 
U ziet twee clowns, ze rennen rond 
Ze hebben beiden een rode mond 

Ze gooien taarten naar elkaar 
De een speelt sax, de ander gitaar 

U ziet een danser op een koord 
Hij loopt naar achter en naar voor 
Dan draait hij om en loopt terug 
En gaat dan liggen op zijn rug 
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