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Groep: 5/6  Les: 1 

 

Dit heb je nodig voor de les: 

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

• Digitaal schoolbord of smartbord 

• Het werkblad ‘Peer Gynt’ voor iedere leerling 

• Een potlood voor iedere leerling 

 

________________________________________________________________________________ 

 

Dit gaan we doen: 

In deze les leer je dat er een verhaal zit in instrumentale klassieke muziek. Aan de hand van ‘In the 

Hall of the Mountain King’ van Edvard Grieg luisteren we hoe we het verhaal in de muziek kunnen 

horen.  

We beginnen actief door mee te klappen met een video. Juf Marjolein legt uit hoe de leerlingen 

de noten in de video moeten lezen. 

Vervolgens is het werkblad nodig. Juf Marjolein zingt een lied over ‘Peer Gynt’ voor. Op het 

werkblad van de leerlingen ontbreken een aantal woorden. De leerlingen luisteren naar het lied 

en vullen de ontbrekende woorden in. Ze kunnen kiezen uit de woorden, die bovenaan het 

werkblad staan. Wanneer alle coupletten gezongen zijn, zingt juf Marjolein het lied nog 1 keer 

volledig en krijgen de leerlingen 1 minuut om samen te overleggen over de antwoorden. Aan het 

einde van deze lesbrief staan de antwoorden. Dan luisteren we samen naar het klassieke 

muziekstuk. De leerlingen luisteren eerst naar het moment waarop de muziek de trollen aangeeft. 

In de video is dit moment aangegeven, hier hoeft u niets bij te doen. Daarna geven de leerlingen 

aan waar ze de trollenkoning horen. Ze steken weer hun hand in de lucht. Ook dit moment wordt 

in de video aangegeven. 

Tot slot kunt u er zelf voor kiezen om een afsluitende activiteit te doen. U kunt de klap-oefening 

van de intro herhalen: https://youtu.be/Wk43IDUQmTk. Of u speelt met instrumenten mee met 

deze video van ‘Musication’: https://youtu.be/e6XxTGXly-M. Elk tafelgroepje speelt één symbool 

mee. 

https://youtu.be/vKJexIlltjs
https://youtu.be/Wk43IDUQmTk
https://youtu.be/e6XxTGXly-M
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Werkblad Peer Gynt 

 

Hieronder lees je de tekst van het lied over Peer Gynt. Helaas missen er een paar woorden.  

Luister goed en vul de ontbrekende woorden in. 

 

Kies uit: 

nu – luister – gang – lopen – muren – stil – regels – trollen  

 

Vul in: 

Zachtjes  _______________________________  in de maat, 

 

voet voor voet, sta paraat. 

 

Ogen open,  _______________________________  goed, 

 

Verzamel al je moed. 

 

Wees voorzichtig en heel  _____________________________ , 

 

geen geluid, geen geschreeuw. 

 

Blijven lopen door de  ________________________________ , 

 

steeds sneller, ik ben niet bang. 

 

Sneller, sneller, gaan we voort, 

 

harder  ____________________________ , onverstoord. 

 

Daar komen de  ___________________________  aan, 

 

we moeten hier vandaan. 

 

Vergeet nu alle  __________________________  maar, 

 

rennen nu, met elkaar. 

 

De  __________________________  trillen heen en weer, 

 

daar gaan we nog een keer. 
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Antwoorden werkblad: 

 

Zachtjes lopen in de maat, 

Voet voor voet, sta paraat. 

Ogen open, luister goed, 

Verzamel al je moed. 

 

Wees voorzichtig en heel stil, 

Geen geluid, geen geschreeuw. 

Blijven lopen door de gang, 

Steeds sneller, ik ben niet bang. 

 

Sneller, sneller, gaan we voort, 

Harder nu, onverstoord. 

Daar komen de trollen aan, 

We moeten hier vandaan. 

 

Vergeet nu alle regels maar, 

Rennen nu, met elkaar. 

De muren trillen heen en weer, 

Daar gaan we nog een keer. 


