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Groep: 1/2  Les 1: Samen op reis!  

 

Dit heb je nodig voor de les: 

• De link naar de videoles: https://youtu.be/biSmhenj9_A. 

• Digitaal schoolbord, smartboard of videoscherm. 

• Voor iedere leerling het werkblad ‘Samen op reis!’ 

• Een kleurpotlood voor elke leerling. 

________________________________________________________________________________ 

 

Dit gaan we doen: 

In deze les leren de kinderen over op reis gaan, voertuigen en over de muzikale parameters 

langzaam en snel.  

 

In het eerste deel van de les, luisteren de kinderen naar het liedje ‘De Autobus’, en stappen ze 

met juf Myrthe mee de bus in, op de maat van de muziek. Daarna wordt het voertuig in het liedje 

veranderd: we gaan niet meer de autobus, maar met het vliegtuig. 

Er zijn natuurlijk nog andere voertuigen waarmee je kunt reizen. Juf Myrthe zingt er vijf. De 

kinderen hebben elk een werkblad en een kleurpotlood en kleuren op het werkblad het plaatje in 

van het voertuig dat gezongen wordt. Een vraagteken van 10 seconden telt af tot juf Myrthe het 

antwoord geeft. Dit is ook een geschikt moment op de video even te pauzeren, om zo de kinderen 

de tijd te geven om te kleuren.   

Wanneer alle vijf de voertuigen zijn gezongen, kijkt juf Myrthe het werkblad na. Ook hier kan de 

leerkracht de video natuurlijk op pauze zetten voor meer nakijktijd. 

Tip: Een timer van vijf seconden telt af naar het tweede deel van de les. De leerkracht kan 

ervoor kiezen om de les in twee delen aan te bieden aan de leerlingen, op twee verschillende 

momenten.  

In het tweede deel van de les maken de kinderen kennis met Bon Ballon en gaan ze samen met 

hem op reis naar een langzaam en naar een snel land. De kinderen doen de bewegingen van de 

landen met juf Myrthe mee volgens de directmethode.  

https://youtu.be/biSmhenj9_A
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