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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. Wat willen deze twee gaan doen? 
2. Welke geluiden hoor je allemaal? 
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. Wat willen deze twee gaan doen? 
2. Welke geluiden hoor je allemaal?  
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. Groep ½: Jij leest de tekst voor. 
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.  
Laat de vormblokjes zien: Oranje = voor- en tussenspel; Groen = couplet.  

Kern 2 
Doel: Oefenen van lied en spelen van de beat. 
Werkwijze:  

Spreek samen de tekst ritmisch door en klap op elke rode lettergreep.  
Zet de speler aan: De leerlingen zingen en klappen op elke rode lettergreep. 
Geef een paar kinderen een trom: Zij spelen rood, de anderen klappen nog steeds.   

Groep: 1/2/3/4 
Thema: Spelen 
Inhoud: Een lied over de glijbaan, hoog en laag, geluiden en bewegingen 
verzinnen, melodie herkennen, geluiden associeren, spelen op 
instrumenten m.b.v. tekstritme
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Kern 3 Voor groep ¾ 
Doel: Oefenen van lied en spelen van de afterbeat. 
Werkwijze: 

Zie kern 2, maar nu stappen de kinderen op de roze lettergrepen. 
Geef een paar kinderen een triangel: Zij spelen de blauwe lettergrepen, de anderen stappen nog steeds. 
Gaat dit goed? Probeer eens de rode en de blauwe lettergrepen te laten spelen door de trom resp. 
triangel. 

Kern 4 
Doel: Verzinnen van bewegingen met geluiden. 
Werkwijze:  

Oefen eerst kort met alle plaatjes een beweging: Bijv. Wipwap: Door de knieën zakken, Trampoline: 
Springen, enz. De kinderen mogen er nog geen mondgeluiden bij maken. 
Dan verzinnen we samen bij elk plaatje een mondgeluid. Bijv. bij Wipwap: Ping-pong, Glijbaan: Van 
een hoge toon naar een lage toon glijden, enz. 
Dan ga je de beweging en het geluid samen uitvoeren. Jij wijst aan: Zij voeren het uit. Hand weg, 
stilstaan.  
Variatie: Als jij de bank aanwijst, gaan ze allemaal op hun stoel zitten en zijn stil. 
Laat ook een kind de plaatjes aanwijzen. 

Kern 5 
Doel: Verkennen van de toonladder. 
Werkwijze:  

Zet de speler aan, de kinderen luisteren. 
Groep ½: Opdracht: Tel eens hoeveel keer hij ‘Daar’ zingt. (7x) En wat zingt hij als laatste? (Ga) 
Opdracht: Doe maar mee, na de 4 tellen vooraf. Wijs de woorden ‘Daar’ mee aan. 
Tel zelf 1234: Laat ze samen met hun handen tree voor tree naar boven gaan terwijl ze zingen: De 
onderste toon is op navelhoogte, de bovenste op kruinhoogte. 
Variatie: Sneller en langzamer. Langer wachten bovenaan de glijbaan…. 

Kern 6 
Doel: Koppelen van melodie aan grafische notatie. 
Werkwijze:  

Groep ½: Laat ze tellen hoeveel bolletjes er op elk plaatje staan. 
Groep ½:  Zet speler 1 aan en laat ze tellen hoeveel tonen ze horen. Ook zo met de andere spelers.  
Groep ½: Vraag of ze verschillen horen tussen de muziekjes. Wat is er dan anders. 
Groep ¾: Laat de kinderen eerst de 6 plaatjes bekijken en kort beschrijven. 
Groep ¾: Dan pakken ze een kladblaadje en een pen en schrijven 1 t/m 6 op. 
Groep ¾: Laat speler 1 horen: Bij welk plaatje zou dat horen? Schrijf de letter van dat plaatje bij het 
cijfer 1. Enz. 
Groep ¾: Klaar?  Klik op ‘Check’ en kijk samen na. Laat de spelers nog een keer horen. 

Kern 7 
Doel: Koppelen van geluiden aan plaatjes. 
Werkwijze:  

Zet speler 1 aan en vraag daarna bij welk plaatje dat geluid zou horen? 
Zo ook met de andere spelers.  
Vraag ook eens waarom ze dat erbij vinden horen?  
Groep ¾ kan ook dit op een kladblaadje maken. 
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Kern 8 
Doel: Spelen van toonladder en glijder. 
Werkwijze:  

Neem Staafspelen erbij: xylofoon, metalofoon, klankstaven of klokkenspel.  
Laat een keer de toonladder horen van laag naar hoog. 
Groep ½: Waar zitten de lage tonen? En waar de hoge? 
Laat een paar kinderen proberen te spelen. geef ze aanwijzingen over de slagtechniek: Kort aantikken, 
het bolletje niet laten ‘plakken’ aan de staven. 
Laat ze ook glijders uitproberen: Van laag naar hoog en van hoog naar laag. 
De andere kinderen laten dat met hun handen zien. De laagste toon is bij hun navel, de hoogste met 
gestrekte arm boven hun hoofd.  
Laat zelf een keer een glijder horen, maar de kinderen mogen niet kijken. Vraag daarna welke beweging 
daar bij hoort: Van hoog naar laag of andersom? 

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.  
De tweede keer deel je de klas in 3 groepen: Elk krijgt een kleur/instrument toegewezen. Ze spelen 
zacht mee met het lied.  
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.  
Nu komt er een instrument bij.  
Tijdens het tussenspel mogen kinderen glijders maken op de staafspelen.  
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En weer snel omhoog
kussentje mee
trappetje voor trappetje
en tree voor tree
vijf-en-tachtig trappen
hele grote stappen
vijf-en-tachtig treden
zo weer naar beneden
naar je moeder zwaaien
ogen dicht
heel diep adem 
en daar ga............je
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