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Groep: 7/8  Les 8: Lion in the morning sun – Deel 2 

 

 

 

Dit heb je nodig voor de les: 

• Digitaal schoolbord, smartboard of videoscherm. 

• Voor iedere leerling de tekst van het nummer ‘Lion in the Morning Sun’ 

• Voor elk tafelgroepje (3-4 leerlingen) een set (16) uitgeknipte ritmekaartjes. 

Tip: knip de kaartjes alvast voor de les uit. 

• Instrumenten om de ritmes mee uit te voeren of ander materiaal dat de kinderen in 

kunnen zetten als instrument 

 

Dit gaan we doen: 

 

Deze les begint met een actieve luister- en bewegingsopdracht. De kinderen horen de eerste twee 

coupletten en refreinen en maken daarbij verschillende bewegingen. Daarna herhalen we kort het 

zangstukje van de vorige les kort en worden de overgebleven regels van het eerste couplet ook 

nog aangeleerd. 

In het laatste gedeelte van de les leren de kinderen 4 verschillende ritmes en krijgen ze de 

gelegenheid om acht van de ritme kaartjes -samen met het tafelgroepje- op een eigen volgorde te 

leggen, om vervolgens het zelfgemaakte ritme voor de rest van de klas te presenteren. 

 

 

Open hier de videoles: https://youtu.be/lNvxZAKoTXE. 

 

https://youtu.be/lNvxZAKoTXE
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Lion in the morning sun – WATP 

 

 

I am a man you see and one day I will be, a lion in the morning sun 

Lazy pulling daisies at doobie past three, a lion in the morning sun 

One day I'll get fat and sit in my chair, lying in the morning sun 

Making the most of my full head of hair, lion in the morning sun 

 

What about all the grass between your toes 

It's a part of you and a part of me, la la la la 

Where are the ladies, with all the zebra gravies for a drink 

 

Woa wow wow, leave me where I'm having fun 

That's lying in the morning sun 

And tell me when the day is done 

'Cause I'm a lion in the morning sun 
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