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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 afbeeldingen 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. Wat doen deze mensen met die stokken? 
2. Zingen ze allemaal dezelfde toon bij hun liedjes? (Nee, ze zingen veelstemmig) 
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:  

Leg uit dat dit allemaal beelden van Nieuw-Zeeland zijn. Geef twee opdrachten vooraf:  
1.  Als je het lied nog kent, mag je dat zacht meezingen. 
2. Wat kun je allemaal zien in dit land? 
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. 
Vraag: Is het vrolijk of een droevig lied? Waarom denk je dat. 
Leg uit: De betekenis van de tekst is: Ik zal niet bedroefd zijn, ik zal gelukkig zijn. 

Kern 2 
Doel: Checken of ze de tekst en de melodie kennen. Kennismaken met de 2e stem. 
Werkwijze:  

Wijs op de vormblokjes onderaan. 
Geef de opdracht: Luister goed, er is iets veranderd in de muziek? Wat? en wanneer begint die 
verandering? 

Groep: ⅞ 
Thema: Maori, Nieuw-Zeeland 
Inhoud: Een traditioneel Maorilied, ritmes lezen en spelen op 
instrumenten, spel met Maori-sticks, ritme-improvisatie 
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Zet de speler aan. (Na de eerste ronde zingt een andere stem de 2e stem er boven.) 

Kern 3 
Doel: Ritmes lezen en spelen: Eenvoudig. 
Werkwijze:  

Vraag eerst welke instrumenten ze zien. (Cowbell, trom, claves en bellenring.) 
Laat speler 1 horen: De kinderen luisteren en kijken. 
Laat de speler nog eens horen, de kinderen klappen mee. 
Tel zelf 1234 min het juiste tempo af: De kinderen klappen het gele ritme. 
Nu hetzelfde met ritme 2: Let op: Dat begint met 2 tellen rust: Laat dat zien door ssst ssst met een 
wijsvinger voor de lippen. 
verdeel je klas in 4 groepen: Elke groep krijgt een kleur en ritme. 
Stapelen: Jij telt af 1234: Groep 1 begint en gaat door; groep 2 valt op jouw teken enz.  
Op jouw teken stoppen Ze (tegelijkertijd of na elkaar.) 
Het Blok: Na jouw aftel beginnen ze allemaal tegelijk. 

Kern 4 voor 2e les 
Doel: Ritmes lezen en spelen: Moeilijker. 
Werkwijze:  

Zie kern 3  

Kern 5 (Het beste is als ze eerst kern 3 of 4 hebben gedaan.) 
Doel: Zelf ritmes ontwerpen en spelen op instrumenten. 
Werkwijze:  

Deel het werkblad uit. (Zie onderaan deze handleiding) 
Geef per 4 kinderen de opdracht: Verzin en teken zelf bij elk instrument een ritme. Je mag eventueel 
ook tussen de bolletjes nog een bolletje zetten: Zo kun snelle ritmes maken.  
De kinderen gaan 10 minuten aan het werk: Dan mogen de groepjes hun resultaat aan elkaar laten 
horen. Jij telt rustig 1 2 3 4 af en starten ze per groepje tegelijkertijd (Het Blok) 
Je kunt een groepje ook met de rechterspeler laten meespelen.  

Kern 6 
Doel: Spel met Maori-sticks 
Werkwijze:  

Hiervoor heb je stokken nodig: Drumstokken, rolstokken voor kleibewerker en stukken bezemsteel. Per 
kind 2 stuks. Het beste werkt het in een vrije ruimte zoals een speelzaal. 
Laat de film een keer zien. 
Verdeel je klas in twee groepen: Groep 1 speelt mee met het couplet, Groep met het tussenspel en het 
slot. Groep 1 knielt op de grond, groep 2 staat. Elk kind kiest een maatje en gaat tegenover hem knielen/
staan.   
Verdeel de stokken en laat ze het spel meespelen. 
Uiteraard kun je zelf moeilijker maken.  

Kern 7 
Doel: Een variatie aanleren in het lied. 
Werkwijze:  

Zet de speler aan met de opdracht: Wat verandert er aan het lied?  
Zet de speler nog een paar keer aan en laat ze mee oefenen.  
Zoals je aan de vormfiguren ziet, komt dit stukje op het laatst van het lied. 
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Kern 8 voor de 2e les 
Doel: Ritmes spelen met variatie. 
Werkwijze:  

De ritmes uit kern 3 en 4 worden nu achter elkaar gespeeld. Daarvoor moeten ze natuurlijk wel beide 
ritmes los van elkaar goed kunnen lezen en spelen. 

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 1e of de 2e speler. 
Daarna zingen ze het lied nog eens, maar dan met de rechter (meezing)versie. 
Een klein orkestje kan zacht de 4 ritmes spelen tijdens het hele lied. Zij zingen in principe niet mee. De 
trom en de cowbell kunnen het wel eens proberen.  

Afsluiting 2 voor de 2e, 3e les 
Doel: Het lied zelfstandig uitvoeren m.b.v. de playbackversie 
Werkwijze: 

Zie Afsluiting 1. 
Een orkestje kan zacht de zelfverzonnen ritmes spelen die ze gemaakt hebben in kern 5. 

Meer informatie: 
https://nl.wikipedia.org/wiki/Maori_(volk) 
https://www.nieuw-zeeland.nl/nieuw-zeeland/reisgids/maori-cultuur/trotse-maori-cultuur/ 
https://wikikids.nl/Maori 
http://www.isgeschiedenis.nl/nieuws/buitenland/maori-en-de-eilanden-van-nieuw-zeeland/ 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Maori_(volk)
https://www.nieuw-zeeland.nl/nieuw-zeeland/reisgids/maori-cultuur/trotse-maori-cultuur/
https://wikikids.nl/Maori
http://www.isgeschiedenis.nl/nieuws/buitenland/maori-en-de-eilanden-van-nieuw-zeeland/
http://www.musicoach.nl
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Epo i tai tai e 
Epo i tai tai e 
Epo i tai tai 

Epo i tuki tuki 
Epo i tuki tuki e 

Epo i tuki         
Epo i tuki         

Epo i tuki e      

Epo i tukituki 
Epo i tukituki 

Epo i tukituki e  
(tukituki) 

Kern 5
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