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Hé wordt wakker, meneer de beer 

1. Vandaag leren we een lied over de lente. Bespreek eerst samen de 
afbeeldingen, zodat je aansluitend samen de tekst van het liedje kunt lezen. 
In de tussenstukken kunnen de kinderen (en ouders) de bewegingen uitvoeren 
(zie tekst tussen hakjes). 

2. Bij deze les hoort ook een video met muziek. De afbeeldingen komen hier  
ook nog eens terug. Via deze link komen jullie naar het filmpje:  
https://bit.ly/33PenxN 

3. Veel plezier! 

beer

lente

winter

zonneschijn

verhaal

winterslaap

rek je lekker uit

bloempje bol
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(uitrekken, gapen, brommen, stretchen…) 

(vanuit een klein bloembol groeien tot een reuze bloem…) 

(één laatste ronde rekken, dansen, draaien, springen, gapen…) 
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Groep 3/4

1. Ik	hoor,	ik	hoor,	wat	jij	niet	hoort.	
	
Doe	jij	met	ons	mee??	
Tegenwoordig	kunnen	telefoons	de	meest	ingewikkelde	dingen.	Maar	de	belangrijkste	
functie	is	toch	dat	je	er	mee	kunt	bellen?	Wisten	jullie	dat	je	daar	helemaal	geen	
ingewikkelde	apparatuur	voor	nodig	is.		

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

Aan	de	slag	
-		Maak	met	een	schaar	een	gaatje	in	de	onderkant	van	allebei	de	bekertjes.	
-		Steek	een	uiteinde	van	een	touw	van	onderaf	door	het	gaatje	het	bekertje	in.	Doe	dit	2	
keer,	dus	bij	beide	bekertjes.	
-		Bind	de	halve	lucifer	aan	het	eind	van	het	touw,	zodat	het	touw	niet	uit	het	bekertje	
kan	gaan.		

	
Wat	hoor	je?	
Pak	allebei	1	beker.	Loop	zo	ver	uit	elkaar	dat	het	touw	strak	
staat.	Fluister	om	de	beurt	in	de	beker.	De	een	fluistert	de	
ander	luistert.	Kunnen	jullie	elkaar	horen?	
	
	
2. Carnaval	der	dieren	

	
Het	weer	wordt	wat	beter,	de	bloemen	gaan	in	de	knop	en	de	
dieren	worden	langzaamaan	wakker	uit	hun	winterslaap.		
Het	wordt	weer	lente!!!	
Er	is	een	muziekstuk	dat	heet	“Carnaval	der	dieren”.		
Daarin	hoor	je	dat	de	dieren	wakker	zijn.	Je	hoort	geen	
dierengeluiden,	maar	wel	instrumenten.	Die	instrumenten	
zorgen	er	toch	voor	dat	je	de	dieren	kunt	horen.	In	elk	deel	
van	het	muziekstuk	is	een	ander	dier	te	horen.	Luister	mee	en	
probeer	eens	te	luisteren	of	je	de	dieren	kunt	herkennen.	
	
	
	

Je	hebt	nodig:	
• 2	personen;	
• een	lang	stuk	touw	(	ongeveer	3	meter);	
• een	schaar;	
• 1	lucifer	door	midden	gebroken,	dus	2	halve	

lucifers;	
• 2	plastic	bekertjes.	
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Gevoel.	 	 	 			Tempo.																							Volume.	
	
	
	
	

	
	

	
	

	
	
	

	
Klik	op	de	link	onder	het	plaatje	op	de	volgende	pagina	en	luister	naar	de	muziek.	Vul	
het	schema	in	met	de	tekens	die	je	hierboven	ziet	staan.	Luister	en	teken	mee:	

	

	
https://bit.ly/2WRd008	

	

	
https://bit.ly/2UImCr5	
	

	
	
	
	
	
	
	

https://bit.ly/2WPrqxD	
	
Welke	dieren	zijn	er	nog	te	vinden	op	muziek?	Typ	bij	youtube	“Carnaval	des	animaux”	
en	kom	er	achter	hoeveel	dieren	er	nog	meer	zijn.	

Gevoel:	 	
Tempo:	 	
Volume:	 	

Gevoel:	 	
Tempo:	 	
Volume:	 	

Gevoel:	 	
Tempo:	 	
Volume:	 	

BLIJ:							
	
BANG:	
	
TROTS:	
	
RUSTIG:	

LANGZAAM:	
	
SNEL:	

HARD:	
	
ZACHT:	

https://youtu.be/f1nVDoCnsNk

https://youtu.be/wXSJL8J6tVs

https://youtu.be/rE4CATvZ188

https://youtu.be/f1nVDoCnsNk 
https://youtu.be/wXSJL8J6tVs 
https://youtu.be/rE4CATvZ188
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MUSICATION CAN CAN 
Muziek van Jacques Offenbach 
 
Deze muziek kent iedereen! Ga aan de slag met dit 
vrolijke stuk. Je kunt in je eentje spelen, maar het is  
natuurlijk nog veel leuker om met je hele gezin muziek te maken! 
 
1. Wat heb je nodig? 

• Je gaat gebruik maken van bodypercussie. Muziek maken met je 
eigen lijf. Hartstikke handig, want je hebt er verder helemaal niks voor 
nodig.  

• Een PC, laptop of een tablet om het filmpje af te spelen.  
• Zoek op YouTube naar: Musication can can. Het filmpje dat je nodig 

hebt staat dan als het goed is bovenaan. Je kunt ook deze link 
gebruiken: https://bit.ly/3dA7bKn 

 
2. Hoe werkt het? 
In het filmpje worden verschillende symbolen gebruikt. Elk symbool krijgt zijn 
eigen geluid.  
Dit zijn alle geluiden die je nodig hebt: 

 
=  Een slag op je benen (met twee handen tegelijk) 

 
=  Een roffel op je benen (je handen om de beurt heel snel!) 

 
=  Klap in je handen 

 
=  Een slag op je borst 

 
=  Stamp met je voet 

 
3. Oefenen. 
Je gaat het eerste stuk van het lied meerdere keren spelen zodat je een 
beetje kunt oefenen. Telkens komt er een geluid bij. Dit eerste stuk is tot 
halverwege de tweede pagina (dat is ongeveer tot 1 minuut en 3 seconden). 

 Tot hier!  
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https://bit.ly/3dA7bKn

https://bit.ly/3dA7bKn
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1. Speel de eerste keer alleen deze tekens mee:   
  
 
 
2. Er komt één teken bij. Dat is dit teken: 
 
 
 
3. Als laatste komt dit teken erbij: 
   
 
 
 
4. Uitvoeren. 
Kun je de eerste helft van het filmpje met deze tekens goed meespelen? Dan 
is het tijd voor het hele filmpje. Verderop kom je nog andere tekens tegen. Ik 
leg uit wat ze betekenen:  

 
=  Een achtste rust: even pauze! Je hoeft dus niks te doen.  

 
=  Een kwartrust: even pauze! 

 
=  Bij dit teken mag je zelf een geluid kiezen. 

 
 
5. Tips! 
1. Als je met meerdere mensen speelt kun je de tekens verdelen. Eén 

iemand doet de klap, één iemand de stamp, enz. Of bedenk in plaats van 
bodypercussie andere geluiden.  
Bestek tegen elkaar tikken, op een schoenendoos slaan, een pollepel 
tegen een pan… ben creatief!  
 

2. Wil je kleine broertje of zusje ook meedoen? Dan kun je het filmpje op 
YouTube eerst in een soort oefenmodus zetten. Dit doe je zo: 
 
Ga bij het filmpje naar instellingen. Dat is bij het wieltje rechts onderin 

het scherm. Op de tablet zijn het de drie 
puntjes rechts bovenin.  

  
Ga naar afspeelsnelheid en klik dan op 0.75. Je hebt het filmpje nu 
langzamer gezet!      

 
3. Je kunt het filmpje natuurlijk ook nog sneller zetten. ;) 
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kruiswoordpuzzel - instrumenten
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morsecode – de geheime boodschappen tijdens de oorlog. 

 
 
Ten tijde van WO II bestond er een radio-zender, genaamd ‘Radio Oranje’. 
Deze zogenaamde verzetsradio zond uit vanuit Londen om het 
Nederlandse volk moed in te spreken. Ook de toenmalige Koningin 
Wilhelmina was te horen tijdens uitzendingen, die in Nederland in ’t 
geheim werden beluisterd. De Duitse bezetter was uiteraard niet blij met 
deze uitzendingen. Tijdens de uitzendingen werden zelfs codeberichten 
verzonden voor het verzet in Nederland. De herkenningsmelodie van 
Radio Oranje was het begin van de 5de symfonie van Beethoven. Vertaal 
de eerste 4 noten van de symfonie naar morse-code en de letter ‘V’ komt 
tevoorschijn. (kort-kort-kort-lang). De letter V en daarmee het V-teken 
(Victory) stond symbool voor overwinning en vrede: ‘V for Victory’. 
 
(Bekijk je deze opdrachten digitaal? Dan kun je op de onderstreepte 
woorden klikken voor meer informatie en een muziekfilmpje) 

 

 
 

 

voorbeeld morsecode 
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Radio Oranje

5de symfonie van Beethoven

https://nl.wikipedia.org/wiki/Radio_Oranje
https://www.youtube.com/watch?v=_4IRMYuE1hI
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opdracht 1 – ontcijfer de morsecode 

 

code 1 → g e i t 
 
______________________________ 
 
code 2 → b l o e m 

 
______________________________ 
 
code 3 →  j u f 

 
______________________________ 
 

code 4 → v i r u s 
 
______________________________ 
 
code 5 → b o e k 

 
______________________________ 
 
code 6 → p en 

 
______________________________ 
 
 

 
maak je eigen code-compositie 

SSttaapp  11:: Ga naar https://musiclab.chromeexperiments.com/Song-Maker/ 

SSttaapp  22: Maak nu je eigen muzikale morsecode. Door de vakjes aan te tikken worden deze geactiveerd. 
             (op de afbeelding hieronder zie je een voorbeeld, hier staan de letters V, A, A, V, A, A. Je kunt  
             natuurlijk ook echte woorden componeren.) 

SSttaapp  33: Klik op play en je hoort je eigen muzikale code-compositie.  
             Verander deze net zolang totdat je tevreden bent. 

SSttaapp  44: Voeg een ritme toe aan je codecompositie, dit kan op de onderste regel. 

SSttaapp  55: Ben je klaar? Klik rechts onder op save. Je krijgt nu een link met een nummer, schrijf deze op:      
            

https://musiclab.chromeexperiments.com/Song-Maker/......................................................................
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Antwoorden van week 13

Tip van de week:    Keezy app (gratis, alleen voor iOS/apple)

Met Keezy voor iPhone maak je supersnel en supersimpel je eigen 
soundboard waarmee je vervolgens je eigen deuntjes, beats of hele 
muzieknummers mee kan maken! 
https://apps.apple.com/us/app/keezy/id605855595

https://apps.apple.com/us/app/keezy/id605855595
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