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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. Groep ½: Wat doen de dwergen als ze klaar zijn met werken? (Ze marcheren naar huis) 
1. Groep ¾: Wat zingen de dwergen? 
2. Groep ½: Welke geluiden maken de dwergen? (Slaan met de hamers, zingen, fluiten,….. 
2. Groep ¾: Hoe laat stoppen de dwergen met werken? 
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. Groep ½: Wat doet Sneeuwwitje als de dwergen muziek maken? Kun jij dat ook? Laat maar zien! 
1. Groep ¾: Welke instrumenten spelen de dwergen? (accordeon, gitaar, (contra)bas, drums, orgel) 
2. Groep ½: Wat doen de dwergen die geen instrument spelen? (Dansen en zingen, jodelen…) 
2. Groep ¾: Wat voor een geluid maakt het orgel? (Fluit-geluid) 
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. Opdracht: Kijk naar de plaatjes. 
Vraag 1 kind voor het bord; terwijl de speler loopt, wijst het kind de plaatjes aan. 
Groep 1/2/3: lees de tekst voor.  
Groep 4: Laat een kind de tekst voorlezen.  
Laat de speler 1x horen; De kinderen luisteren naar het liedje.  
Stel vragen: Wat doet Sneeuwwitje allemaal voor de dwergen? Hoe laat komen de dwergen thuis? Hoe 
lopen de dwergen naar huis? ……. 
Laat de speler 1x horen; de kinderen neuriën mee.  
Groep ½: Spreek de tekst nog een keer zin voor zin in het goede ritme voor: De kinderen spreken je na. 
Laat de  speler 1x horen: De kinderen zingen mee. 

Groep: 1/2/3/4 
Thema: Sprookjes 
Inhoud: Een marslied over de 7 dwergen, spreekzinnetjes, spelen en lezen 
van ritmes op instrumenten, exact luisteren en tellen, in de maat lopen, 
klappen en spelen, kennismaken met enkele instrumenten. 
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Groep ½: Zing het lied terwijl jij voordoet hoe de kinderen op de rode lettergrepen klappen.  
Groep ¾: Zing het leid terwijl jij laat zien hoe ze moeten klappen op de rode lettergrepen en stappen op 
de blauwe lettergrepen 

Kern 2 
Doel: Ritmisch spreken.  
Werkwijze: 

Opdracht: Kijk naar de vier dwergen? Zijn ze dat allemaal? Hoeveel zijn er niet? Weet iemand de 
namen van deze dwergen? (Ze staan erboven!) 
Laat de speler horen en wijs meteen de dwerg aan die dat zegt. 
Zet de speler nog eens aan: De kinderen echoën meteen wat ze gehoord hebben.  
Laat ze bewegingen bedenken bij elk zinnetje. Oefen dat even apart met ze. 
Zet speler 2 aan en doe het nog eens: Echo: Spreken en beweging erbij.  
Vraag 4 kinderen voor de klas: Elk krijgt een rol. Tel 123(4) vooraf en dan zegt elk van de vier zijn 
zinnetje, waarna de klas het nadoet. 
Ga achter de 4 kinderen staan en leg uit: ”Als ik op je hoofd tik, zeg je je zinnetje voor. 
Variatie: Nog eens, maar nadat je de kinderen een andere plaats geeft in het rijtje. Weet de klas nog wie 
wie is? Wijs een van de vier aan en de klas zegt het zinnetje. 

Kern 3 
Doel: Ritmisch spreken vervolg. 
Werkwijze:  

Laat ze heel even kijken naar de rij met dwergen. Laat ze de zinnetjes zeggen, terwijl jij rustig de 
plaatjes een voor een aanwijst.  
Gaat het goed? Zet dan de speler aan: Nu moeten ze in de maat alle zinnetje achter spreken.  
Zo ook met de 2e rij. 

Kern 4 
Doel: Kennismaken met enkele instrumenten  
Werkwijze:  

Laat de kinderen even kijken naar de vier foto’s. Vraag welke instrumenten ze zien. (Dat komt ook aan 
bod in Inleiding 2.) 
Lees de 4 namen onderaan voor.  
Laat een kind aanwijzen wat een bekken is, enz. 
Klaar? Klik op ‘Check’: De namen staan nu bij de foto’s. 
Variatie: Laat de kinderen met mime voordoen hoe ze op de verschillende instrumenten spelen. 

Kern 5 voor groep 3 en 4 
Doel: Lezen en spelen van ritmes op instrumenten. 
Werkwijze:  

Laat de kinderen de vier instrumenten benoemen. (Belletjes, trom, bekken en triangel) 
Laat speler 1 een keer horen. De kinderen luisteren en kijken naar de blauwe bolletjes. 
Zet de speler nog eens aan: Na de aftel klappen ze het blauwe ritme mee. 
Tel zelf nu 1 2 3 4 af, zonder speler dus, en de kinderen klappen het ritme. 
Zo ook met de andere ritmes. 
De Stapel: Ritme 1 begint, ritme 2 komt erbij, enz.  
Variatie: Begin het stapelen ook een onderaan. 
Variatie: het Blok: Jij telt 1 2 3 4 af: Alle instrumenten beginnen tegelijkertijd. (Let op: De triangel heeft 
eerst 2 tellen rust!) 
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Kern 6 
Doel: Exact luisteren. 
Werkwijze:  

Welke geluiden maakt een klok? (Tikken, bel slaan.) 
Vraag: Hoe vaak hoor je de klok slaan? Zet de 1e speler aan. Zo ook met de andere spelers. 
Vraag: Wie weet bij welke klok deze speler hoort?  
Groep ¾: Opdracht: “Ik wijs een klok aan, jullie kijken, ik tel 1234 en dan slaan jullie precies het aantal 
klokslagen.” Wijs dan een willekeurige klok aan. (Ze moeten wel in jouw maat slaan, dat heb jij 
aangegeven met je aftel 1234…) 

Kern 7 
Doel: Ritmisch spreken.  
Werkwijze:  

Laat de speler 2x horen. Maak er bewegingen bij, waarbij je langzaam van A naar B loopt. 
Oefen samen een paar keer dit rijmpje. 
Vraag dan een kind met de rug naar de anderen te gaan staan en wijs een paar kinderen aan die het 
rijmpje gaan doen. 

Kern 8 
Doel: Spelen van instrumenten. 
Werkwijze:  

Vraag: Wat voor een klokken zie ik hier? Wat voor een geluiden kunnen die maken? (Wekker: 
trrrrringggg, Koekoeksklok: Koekoek!, Grote klok: Boinggg en TIK TAK TIK TAK, horloge: 
tikketakketikketakke…) 
Wijs een klok aan: De kinderen laten het bijpassende geluid horen. Laat dat ook een keer een kind 
aanwijzen. 
Neem de instrumenten erbij: Vraag: Bij welke klok hoort het bekken/triangel? (Grote klok) En de 
belletjes? (Wekker) Woodblock? (Grote klok, koekoeksklok) Claves? (Horloge, wekker.) 
Verdeel de instrumenten? Wijs de klokken aan en de kinderen spelen. Geef aanwijzingen: De grote klok 
speelt langzaam, het horloge snel en zachtjes.  

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

Zet speler 1 aan. Het lied wordt gezongen.  
Variatie: Laat een trom de rode lettergrepen mee spelen en een triangel de blauwe.  

Afsluiting 2 voor groep 3 en 4 
Doel: Het lied zelfstandig uitvoeren (m.b.v. de playbackversie), spelen van instrumenten. 
Werkwijze: 

Groep ½: Welke instrumenten zie je? Zie je ook woordjes die een andere kleur hebben? Als we de rode 
woordjes horen, spelen we op de trom. De roze spelen we met belletjes, het blauwe stukje op triangel en 
het groene op het bekken.  
Verdeel de trommen: Spreek langzaam de tekst en laat met je handen zien wanneer de trommelaars 
moeten spelen. De rest van de klas doet mee door in hun handen te klappen. 
Zet de speler aan; zodra het zingen begint, spelen de trommelaars de rode lettergrepen. De rest van klas 
klapt nog steeds. 
Zo ook met de triangels en de rest.  
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Wij zijn de Zeven Dwergen
En lopen nu naar huis

Daar wacht op ons Sneeuwwitje
We zijn om zes uur thuis

Ze maakt voor ons het eten
En doet voor ons de was

We willen snel naar huis toe
Dus loop maar in de pas

 
 

1,2,3,4,5,6,7
Blijf hier staan en wacht nu even
1,2,3, ssst
En daar gaat-ie: POTVERDRIE!!!!!
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