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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. Wanneer begint de muziek voor het eerst te spelen? 
2. Wat voor een soorten muziek hoor je allemaal? 
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. Wanneer begint de muziek voor het eerst te spelen? (Als je de opslagplaats het eerst ziet.) 
2. Wat voor een soort muziek hoor je als hij naar beneden valt? (Weense wals) 
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. 
Laat een kind de tekst voorlezen. 
Zet de speler aan: alle kinderen lezen zacht of playbacken mee.  
Zet de speler aan: de kinderen neuriën mee.  
Zet de speler aan: De kinderen zingen mee. 

Kern 2 
Doel: Leren van nieuw couplet. 
Werkwijze:  

Zie kern 1.  
Wijs op de vormblaadjes onderaan: Rood: Voorspel, blauw: Couplet; geel: Refrein  
Leg uit en doe voor: klap op de rode lettergrepen. Stap op de blauwe lettergrepen. 

Groep: 5/6 
Thema: Herfst, dieren 
Inhoud: Een rock ’n roll-lied over dieren in het bos, ritmes lezen en 
spelen,  geluidenspel, ritmespel ontwerpen
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Kern 3 
Doel: Leren van nieuw couplet. 
Werkwijze: 

Zie kern 1 en 2 
Variatie: Pak een trom en een beatring: Trom slaat op rood, beatring op blauw.  

Kern 4 
Doel: Geluidenspel.  
Werkwijze:  

Wijs een plaatje aan en vraag aan een kind in de klas welk geluid erbij gemaakt worden, met je lijf, 
mond, evt. tafel of stoel. 
De rest van de klas doet het geluid na. 
Zo ook met de andere 3 plaatjes. Zorg voor duidelijke, onderscheidende geluiden.  
Wijs een plaatje aan: De klas maakt het afgesproken geluid. Vinger weg? Geluid weg! 
Laat dit ook een keer door een kind leiden.  
Variatie: Verdeel je klas in 4 groepen: Elke groep krijgt een geluid.  

Kern 5 
Doel: Ritmes lezen en spelen  
Werkwijze:  

Laat de kinderen even kijken naar deze pagina. 
Zet dan speler 1 aan: De kinderen kijken en luisteren. 
Zet de speler nog eens aan: De kinderen klappen mee. 
Vraag: Welk woord heb je net geklapt? (Spar of  Den of Boom) 
Zo ook met de volgende ritmes. (Blauw = Eik of Boom) 
Let op: De 2e kolom ritmes beginnen allemaal met 2 tellen rust. Dat laat je zien door ssst  ssst te zeggen 
met je wijsvinger voor je lippen.  
Verdeel je klas in 6 groepen: Elke groep krijgt een ritme/kleur.  
Oefen nu eerst met de rode en de blauwe groep: Die vullen elkaar mooi aan. 
Tel zelf 1 2 3 4 af en die 2 groepen klappen (na elkaar) hun ritme, 4 x een rondje. 
Zo ook met de combinatie oranje en groen, daarna met roze en paars. 
Verdeel de instrumenten over de groepen: Let een beetje op welk instrument past bij dat ritme. Bijv. een 
triangel, bekken of trom passen het beste bij rood of blauw; claves of woodblock bij groen.  
Stapelen: Groepen rood/blauw beginnen na jouw aftel; als dat goed gaat komen de groepen oranje en 
groen erbij, dan de laatste twee groepen.  
Het Blok: Na jouw aftel beginnen alle groepen tegelijkertijd. (De rechter ritmes uiteraard nog steeds 
beginnend met hun rusten.) Nieuwsgierig hoe dat kan klinken? Klik op de onderste speler. 

Kern 6 
Doel: Tekst oefenen. 
Werkwijze:  

De kinderen pakken een kladblaadje en een pen: Ze schrijven de nummers 1 t/m 14 op.  
Opdracht: Zorg dat je dadelijk achter elk nummer het juiste woord hebt staan. 
Start de muziek, laat deze gewoon doorlopen. De kinderen schrijven zoveel mogelijk woorden op. 
Muziek klaar? Start het nog eens. De kinderen vullen zoveel mogelijk woorden aan.  
Klaar?  Klik op ‘Check’ en kijk samen na.  
Zet de speler nog eens aan en zing nu samen het hele lied. 
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Kern 7 
Doel: Zelf ritmes ontwerpen en spelen 
Werkwijze:  

Hiervoor heb je het werkblad nodig (Zie onderaan deze handleiding) 
Maak duo’s van 2 kinderen. Elk kind kiest een instrument, per duo 2 verschillende. 
Samen verzinnen ze 4 ritmes en noteren die op de bolletjes. Ook tussen de bolletjes kun je er nog zetten: 
Dan krijg je een sneller ritme. 
Dan klappen/tikken ze om en om een ritme. Ze mogen het natuurlijk ok laten horen aan de klas met 
instrumenten. 

Kern 8 
Doel: Zelf muziek bij een film produceren. 
Werkwijze:  

Leg uit: We kijken 1x het filmpje met muziek: Onthoud welk geluiden je allemaal hoort. Daarna gaan 
we het filmpje nog eens kijken, met muziek, maar nu ga je met je stem een aantal geluiden meedoen. je 
hoeft niet alles mee te doen, maak een keuze. 
Start de film voor de 1e keer: De kinderen kijken en luisteren een rondje. 
Start de film voor de 2e keer: Ze doen met met hun stem, maken een keuze. 
Start de film voor de 3e keer, met het geluid uit: Nu produceert de klas samen het geluid van de film. 
Variatie: Gebruik er enkele instrumenten erbij, bijv.: Claves, woodblock, cowbell, maracas,…. 

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, maar nu met een gedeeltelijk tekst. 
Variatie: Neem enkele instrumenten erbij en laat ze in de maat (het metrum) meespelen. 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Erik de Eekhoorn en zijn vrouwtje Jos
Wonen in een mooie boom midden in het bos

Vroeg in de herfst vliegen alle eikels rond
Die stoppen dan de eekhoorns lekker in de grond 

Herfst, herfst, herfst in het bos
De wind waait alle blaadjes van de takken los

Herfst, herfst, herfst in het bos
Die vallen op de dennennaalden en op het mos 

Koos het Konijn en zijn vrouwtje Miep
Wonen in een holletje, zeven meter diep

Dennenappels zoeken en ook een hazelnoot
En dan snel hun hol in, want anders gaan ze dood 

Moppie de Mol en zijn vrouwtje Maud
Eten nu hun buikje vol, want straks wordt het koud
Een torretje, een regenworm, een dikke vette spin
Zwaaien naar de buren en dan de grond maar in 
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