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Wim Vanderwaeren  @  De Parel - Heusden 

MUZISCHE OPVOEDING  
DEELASPECT MUZIEK 

Bedoeling. 

We willen aansluitend op de Werelddierendag 

begin oktober dit lied aanleren volgens het vaste 

stramien. 

Als naverwerking stellen we diverse spelvormen 

voor, verzinnen van nieuwe geluiden, nieuwe 

woorden die worden ‘geraden’ in plaats van de 

oude, improvisatie op geluiden. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Kot-kot-kot-kot-kot-kodei 

Aanleren van een nieuw lied. 
‘Urbanus – Rara, wie ben ik’ 

Benodigdheden. 

Lied. 

Afbeeldingen van kip, varken en Urbanus. 

Het lied van Urbanus, een mooie versie is te 

vinden op 

http://www.youtube.com/watch?v=dwlknssvr3M&

feature=related 

 

 

Welke doelen worden nagestreefdWelke doelen worden nagestreefdWelke doelen worden nagestreefdWelke doelen worden nagestreefd    in deze les ?in deze les ?in deze les ?in deze les ?    

   B3. Ik ken de mogelijkheden van klanken, klank- en stemnuances, 
accenten, ritme en rijm om me muzisch te uiten. 
 
C2. Ik experimenteer met mijn stem en heb daarbij aandacht voor 
een goed stemgebruik, een zuivere toon en expressiviteit. 
 
C3. Bij het musiceren gebruik ik mijn ademhaling bewust en verzorg 
ik mijn lichaamshouding. 
 
  C1. Ik kan mijn ervaringen, gevoelens en ideeën uitdrukken a.d.h. 
van muziek en muzische mogelijkheden die me worden aangeboden.   
 
C3. Ik voer een tekst of een lied uit met aandacht voor een correct    
  stemgebruik en een goede stemexpressie. 

 
   

  

 

 

 Gans mijn lijf staat vol met pluimen 

 Grijze, witte, zwart en bruine 

 Mijn kopje gaat omhoog-omlaag 

 Graantjes pikken doe ik graag 

 

 Refrein: 

 1-2-3 rikke tikke tik 

 Ra, ra, ra, wie benne-k-ik ? 

 Is er iemand die al weet 

 Hoe ik heet 

 

 Huit, knorr, grompf, wuit, wuit 

 ‘k Heb een krulletje in m’n staart 

 En een stevige stoppelbaard 

 Een snuit met twee gaatjes in 

 En een dubbele onderkin 

 

 He, ha, ha, hi, ha 

 

 Ik ben een plezante zanger 

 Mijne neus wordt alsmaar langer 

 Ik maak liedjes voor de kleintjes 

 Over kippetjes en zwijntjes 
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Laat eerst het lied beluisteren en leer eerst het 

stuk aan waarin de hele groep tralalla zingt. Zo 

kan de klas zich focussen op de juiste toon en 

ritme zonder reeds met de tekst rekening te 

moeten houden. Leer vervolgens het lied aan 

volgens het vaste stramien. 

 

- Leerkracht zingt voor, kinderen luisteren. 

- De kinderen pikken een zin in, meestal het 

makkelijkste deel van het refrein. 

- Breid uit naar het gehele refrein, corrigeer tijdig. 

- Leer de strofe aan. 

- Zorg voor wisselzang : jij zingt het strofe, de 

kinderen het refrein.  Eens omwisselen. 

- Laat kinderen eens alleen zingen, zonder 

begeleiding of zang van leerkracht.  Zo kan je 

tijdig of beter corrigeren. 

 Lesgang. 

Hieronder stellen we een aantal verwerkingen op 

het lied die de les muziek zeker zullen verrijken.  

Je kan deze verwerkingen zeker gebruiken als 

muzische transfers in andere muzieklessen. 

a. Wisselzang 

b. Begeleiding door gitaar. 

c. Improvisatie. 

d. Andere geluiden. 

 

WisselzangWisselzangWisselzangWisselzang : Je laat om beurten groepen kinderen 

een stuk van het lied zingen.  Wissel af met 

jongens/meisjes.  Laat eventueel de herhaling wat 

stiller zingen.  Je kan dit doen met behulp van het 

(de)crescendoteken. > of < 

 

BegeleidiBegeleidiBegeleidiBegeleidingngngng  door de gitaar.  Let op, speel de 

eerste toon op de hoogste snaren, anders gaan 

kinderen veel te laag zingen. Begeleiden met 

Verwerkingen op het lied. 

 

Waarom het stuk eens niet 

opnemen ? 
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behulp van een gitaar is niet evident !!! 

 

ImprovisatieImprovisatieImprovisatieImprovisatie : Laat kinderen het rijtje aflopen 

met alles wat geraden wordt door de klas. Maak 

een woordenketting.  Laat ze eerst de 

woordenketting zingen zoals door Urbanus 

voorgesteld, improviseer nadien met eigen 

woordenkettingen. 

 

AndeAndeAndeAnderrrr    geluidgeluidgeluidgeluid : Laat kinderen experimenteren 

met de geluiden die de dieren maken.  In plaats 

van de geluiden te zeggen, laat ze de geluiden 

nabootsen, hoe diverser hoe beter.  Kinderen 

zullen merken dat het niet evident is om over te 

schakelen van dierengeluid naar gezang.       

 

Een tip. Waarom neem je het stuk niet op met 

behulp van audacity ? Een gratis te downloaden 

programma dat je perfect in staat stelt het 

gezang van de kinderen op te nemen. 

Je vindt hierover meer info op 

http://audacity.sourceforge.net/?lang=nl 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 


