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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? 
2. Welke instrumenten hoor je? (Violen, contrabas, cello, fluit, piano, drums,….) 
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. Welke geluiden hoor je? 
2. Hoe wordt zo’n film gemaakt, denk je? (Stop motion, plaatje voor plaatje.) 
Stilte-afspraak maken.  
Zet de film aan.  
Bespreek na de film de antwoorden.  

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

Zet de speler aan: Laat ze meteen hardop meelezen. 
Zet de speler aan: de kinderen neuriën mee.  
Zet de speler aan: De kinderen zingen mee. 
Wijs op de vormdruppels onderaan: Geel: Voor- en tussenspel; blauw: couplet; groen: refrein. Let op er 
is een verschil in melodie tussen de licht- en donkerblauwe stukjes in de eerste regel. (Majeur i.p.v. 
mineur!) 

Kern 2 
Doel: Leren van nieuw stuk lied. 
Werkwijze:  

Zie kern 1.  
Wijs nog eens op de vormblokjes onderaan. 
Klap op rode lettergrepen, tik op de knie op de blauwe. 

Groep: 3/4 
Thema: Water, klassieke muziek 
Inhoud: Een lang lied gebaseerd op de melodie van de Moldau (Smetana) 
over de kringloop van het water. Ritmes spelen op instrumenten, 
kennismaken met het symfonie-orkest en enkele instrumenten daaruit.
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Kern 3 
Doel: Leren van nieuw stuk lied. 
Werkwijze: 

Zie kern 1 en 2 

Kern 4 
Doel: Leren van nieuw stuk lied. 
Werkwijze:  

Zie kern 1, 2 en 3 

Kern 5 
Doel: Luisteren naar het hele lied achter elkaar. 
Werkwijze:  

Zet de speler aan. De kinderen luisteren naar het hele lied achter elkaar. 
Wijs intussen naar de plaatjes op volgorde. 

Kern 6 
Doel: Lezen en spelen van ritmes op instrumenten. Let op: Dit is een zg. 6/8 maat: Je telt 1 2 3 4 5 6. Maar 
voor het gemak mag je ook ‘1 en 2’ aftellen. 
Werkwijze:  

Vraag eerst welke instrumenten ze zien. (Trom, triangel, claves en beatring (belletjes).) 
Laat speler 1 horen: De kinderen luisteren en kijken. 
Laat de speler nog eens horen, de kinderen klappen mee. 
Tel zelf 1 en 2  in het juiste tempo af: De kinderen klappen het blauwe ritme. 
Nu hetzelfde met ritme 2 t/m 4. Ritme 1 en 3 vullen elkaar min of meer aan. 
Verdeel je klas in 4 groepen: Elke groep krijgt een kleur en ritme. 
Verdeel de instrumenten over de 4 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 7 
Doel: Kennismaken met het symfonie-orkest. 
Werkwijze:  

Vertel: Dit orkest speelt een deel uit een heel beroemd klassiek muziekstuk: De Moldau. Je herkent 
dezelfde melodie als van onze lied. Het gaat ook over water, een rivier, een waterval.  
Opdracht: Kijk goed en onthoud minstens 5 instrumenten uit het orkest. 
Zet de film aan. Let op: Deze duurt 4 ½ minuut. 
Na de film nemen de kinderen een kladblaadje en een pen en schrijven hun 5 instrumenten op. 
Maak dan een rondje waarbij sommigen hun lijstje mogen voorlezen. 

Kern 8 
Doel: Kennismaken met enkele instrumenten uit het symfonie-orkest.  
Werkwijze:  

De kinderen nemen een kladblaadje en een pen; ze schrijven de zes namen van instrumenten over van 
het bord. 
Leg uit: Jij laat dadelijk een instrument horen met speler 1. De kinderen schrijven achter een van de 
instrumenten de 1 op en daarna de letter die bij het juiste instrument staat. Bijv. : Viool: 3 A 
Start de 1e speler enz.  
Klaar? Kijk samen na door op `check’ te klikken.  
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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 
Doel: Aandachtig luisteren en kijken 
Werkwijze: 

Geef twee vragen vooraf:  
1. Herken je de muziek? 
2. Wat is bijzonder aan de zang van deze man? (Hij zingt een stuk heel hoog. (Countertenor) 
3. Je verstaat de tekst niet: Maar waar zou dit over kunnen gaan, denk je? 
Stilte-afspraak maken.  
Zet de film aan. Bespreek na de film de antwoorden. 

Meer informatie: 
https://nl.wikipedia.org/wiki/Moldau 
https://nl.wikipedia.org/wiki/Má_Vlast 
https://nl.wikipedia.org/wiki/Programmatische_muziek 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Moldau
https://nl.wikipedia.org/wiki/M%C3%A1_Vlast
https://nl.wikipedia.org/wiki/Programmatische_muziek
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Er was een heel klein druppeltje 
Dat kwam laatst uit de zee 
En zevenduizend zusjes 
Die gingen met haar mee 

En al die kleine druppeltjes 
-Dat grote watervolk- 
Die zweefden naar de hemel 
En werden daar een wolk 

De wolk steeg hoger in de lucht 
De druppel werd benauwd 
En nog steeds hoger ging de wolk 
De druppel kreeg het koud 
Het bliksemde van onder 
En toen kwam de donder 
De donder, de donder, de donder 

Dat ene kleine druppeltje  
Dat viel toen naar benee 
En zevenduizend zusjes 
Die gingen met haar mee 

Het regende op bomen 
Het regende op land 
Het regende op huizen 
En op het droge zand 

(tussenspel) 

En samen met die anderen 
Werd Druppeltje een beek 
Ze stroomden van de berg af 
Dat duurde wel een week 

Met nog eens duizend beekjes 
Werd Druppeltje een rivier 
Ze stroomden door het groene land 
En hadden veel plezier 

Ze botsten tegen stenen aan 
En schuurden langs het grind 
Ze sprongen over keien heen 
En dansten in de wind 

En toen kwam de waterval 
Aan’t einde van het gletsjerdal 
De waterval, de waterval, de waterval 

Dat ene kleine druppeltje  
Dat zweefde naar benee 
En zevenduizend zusjes 
Die gingen met haar mee  

(  tussenspel) 

Dat ene kleine druppeltje 
Dat stroomde door een stad 
Met zevenduizend zusjes 
Verdween ze in een gat 

Ze stroomden met zijn allen 
Door een grote buis 
En kwamen toen als water 
Bij Willem in zijn huis 

Toen draaide Willem aan de kraan 
Het water kwam eruit 
En stroomde over Willems haar 
En ook over zijn huid 
Het stroomde langs zijn schouders 
En ook nog langs zijn ruggengraat, 
Zijn billen, zijn benen, zijn tenen 

Dat ene kleine druppeltje 
Dat stroomde door het bad 
Met zevenduizend zusjes 
Verdween ze in een gat 

Ze stroomden met zijn allen 
Ze maakten heel veel mee 
En mochten na een maandje 
Weer naar hun eigen zee 

Er was een heel klein druppeltje 
Dat ging weer naar de zee 
En zevenduizend zusjes 
Die gingen met haar mee
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