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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. Hoe heet deze kapitein? (Kapitein Eksteroog) 
2. Wat heeft die kapitein in zijn armen? (Een hondje.) 
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. Welk instrument wordt er gespeeld? (Een ‘accordeon’/‘harmonica’. Eigenlijk een concertina.) 
2. Wat gebeurd er met die zeerover die in de mast zit? Hoe weet je dat? (Die valt in het water. Dat hoor 
je…) 
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. 
Bedenk een gebaar bij elke zin.  

Kern 2 
Doel: Leren van nieuw couplet. 
Werkwijze:  

Zie kern 1.  
Wijs op de vormfiguurtjes onderaan: Spookje: Voor-, tussen- en naspel; Octopus: Coupletten 
Leg uit en doe voor: klap op de rode lettergrepen.  

Groep: 3/4 
Thema: Piraten 
Inhoud: Een lied over 3 piraten, een geluidenspel, ritmisch spreken, 
spelen van instrumenten a.h.v. kleuren, woordritmes en grafische notatie.  
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Als dat goed gaat: Klap op de rode en stap op de blauwe lettergrepen.  

Kern 3 
Doel: Leren van nieuw couplet. 
Werkwijze: 

Zie kern 1 en 2 
Vraag: Kijk nog eens naar de 3 coupletten: Er zijn 3 namen voor hun boot. Welke? 

Kern 4 
Doel: Geluidenspel 
Werkwijze:  

Vraag bij elke figuur aan één kind welk geluid deze bij het plaatje verzint. De rest van de klas doet het 
geluid na als jij het plaatje aanwijst. Hand weg, geluid weg! 
Zorg voor krachtige en duidelijke geluiden: veel wind, tikken met de nagels als regen,  tikken met de 
vingertoppen als hagel, vuisten op tafel als donder moet ondersteuning met de stem.  
Laat ook een kind de plaatjes aanwijzen. Sommige plaatjes un je ook tegelijkertijd aanwijzen. 
Dit spel kun je ook gebruiken bij de Afsluiting tijdens het tussenspel. 

Kern 5 
Doel: Ritmisch spreken. 
Werkwijze:  

Vraag een kind een tekst voor de spreekballonnen te verzinnen. De klas doet het na. 
Het moet natuurlijk krachtig, het zijn immers bevelen van de kapitein. 
Lukt het kinderen ook om de teksten ritmisch uit te spreken? Dat kan natuurlijk op verschillende 
manieren. Soms kun je een lettergreep verlengen.  
Voorbeelden: Hijs de zeilen! Volle kracht vooruit! Enteren! Als hens aan dek! 
De kinderen onthouden welke tekst in elke ballon staat.  

Kern 6 
Doel: Instrumenten spelen a.h.v. kleuren 
Werkwijze:  

Bespreek eerst kort de 4 instrumenten: (hand)trom, bekken, claves, triangel 
Verdeel de instrumenten. Wijs een kleur aan: Die kinderen spelen hun instrument. enz. 
Noem de kleur, wijs niks aan: Die kinderen spelen hun instrument. enz. 
Variatie: Noem een kleur die er niet bij staat: Wit! Alle kinderen spelen. Of: Rood: Alle kinderen zonder 
instrumenten gaan staan en roepen: Ahoy! 

Kern 7 voor groep 2, 3 en 4 
Doel: Instrumenten spelen a.h.v. ritmische woorden. 
Werkwijze:  

Bespreek eerst de 4 plaatjes: Inktvis, papegaai, zeerover, haai. Vraag welk kind ze alle vier achter elkaar 
kan zeggen. 
Zet de speler aan: De kinderen luisteren. Dan leg je uit: Je hoort eerst 4 tikken, daarna moet je beginnen. 
Zet de speler nog eens aan: De kinderen spreken mee. 
Nog eens: Maar nu spreken ze en klappen ze tegelijk het ritme van die woorden mee. 
Tel zelf 1 2 3 4 af: De kinderen spreken de woorden ‘in hun hoofd’ en klappen de ritmes mee. 
Zo ook met de andere reeksen. Let op in de laatste reeks zijn 3 nieuwe woorden: Verrekijker en anker. 
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Kern 8 Voor groep 3 en 4.  
Doel: Instrumenten spelen a.h.v. grafische notatie 
Werkwijze:  

Eerst kern 7 oefenen! 
Bespreek eerst kort de 4 instrumenten: (hand)trom, bekken, claves, beatring of belletjes.  
Laat de eerste speler horen. De kinderen kiezen daarna een van de 4 kleuren. 
Zet de speler nog eens aan: Elk kind klapt alleen de gekozen kleur. 
Nu moeten ze een andere kleur kiezen: Zet de speler weer aan. 
En weer een andere kleuren. Jij telt 1 2 3 4 af, zonder speler dus, de kinderen klappen hun kleur. 
Stel de vraag: Herken je misschien deze ritmes? (Ja, uit kern 7, de eerste reeks.) Laat eventueel die reeks 
nog een keer zien zodat ze kunnen vergelijken. 
Verdeel nu de instrumenten en start de oefening opnieuw. En zo ook met de 2 andere reeksen. 

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. 
Kunnen ze ook stapklappen met de tekst mee.  
Tijdens het voor-, tussen- en naspel kan 1 kapitein ritmische bevelen geven die door alle ‘piraten’ 
herhaald worden. Let op: Wel op tijd beginnen met het zingen! 

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

De oefening uit kern 6, 7 en 8 worden nu toegepast op het hele lied. 
Ook hier kan een partijen de bevelen geven tijdens het voor-, tussen- en naspel. 
Variatie: De instrumenten spelen een improvisatie tijdens het voor-, tussen- en naspel.  
Kunnen ze in het laatste deel van het naspel ook een echte fade out maken?   
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Ik ben Henkie Houtepoot
Dit is mijn piratenboot

Klim maar boven in de mast
En maak snel de zeilen vast 

Ik ben Keesje Klarenklip
Dit is mijn piratenschip

Weet je nog niet hoe het hoort
Dan gooi ik je overboord

Ik ben Saartje de Schavuit
Dit is mijn piratenschuit

Kom maar op met al je goud
Anders gaat het zeker fout
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