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Lessuggestie ‘Opa En Oma’ 
123ZING Kinderboekenweeklied 2016 

 
 
Het lied ‘Opa En Oma’ van 123ZING is speciaal geschreven voor de 
kinderboekenweek 2016. Het lied is voor iedereen toegankelijk via 
YouTube.  
 
Bij het lied is ook een uitgebreid lespakket ontwikkeld. Dit 
lespakket is te vinden binnen de digitale lesomgeving van 123ZING. 
Geen abonnement? Vraag dan een gratis proefabonnement aan van 
2 maanden en maak gebruik van het lespakket.  
 
Dit vind je in het lespakket: 
- Meezingvideo met en zonder zang 
- Zangles 
- Bodypercussie les 
- Complete dansinstuctie in verschillende muziekstijlen 
- Meespeelvideo voor boomwhackers 
- Meespeelvideo voor Spelenderwijsorkesten 

 
 
ALGEMEEN 
Het lied ‘Opa En Oma’ is het 123ZING Kinderboekenweeklied 2016. Bij 
het lied worden verschillende muzikale lesactiviteiten en opdrachten 
aangeboden, zodat spelenderwijs en zingenderwijs aan verschillende 
muzikale lesdoelen wordt gewerkt. Maar alleen het lied zingen kan 
natuurlijk ook! Bepaal zelf welke opdrachten aansluiten. 
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VOORBEREIDING 
Het is aan te raden de opdrachten vooraf even door te nemen. 
 
BENODIGD MATERIAAL 
Boomwhackers  
 
DOMEINEN 
Zingen (lied), bewegen (dans), luisteren (quiz), muziek maken 
 
LESDOELEN 
•  De leerlingen zingen de melodie van het lied op juiste wijze 
•  De leerlingen spreken de tekst duidelijk en ritmisch correct uit 
•  De leerlingen maken kennis met en herkennen verschillende 

muziekstijlen 
•  De leerlingen leren een choreografie bij het lied. 
•  De leerlingen spelen mee op boomwhackers 
•  De leerlingen ontwikkelen hun ritmische vaardigheden 
•  De leerlingen worden uitgedaagd verschillende muzikale activiteiten 

samen te voegen 
 

ZANGTIPS 
-   Overdrijven is altijd goed! Leef je bij de verschillende muziekstijlen 

goed in en je merkt dat het zingen beter gaat.  
-   Wees niet bang voor de wat hogere noten. Merk je dat de klas hier 

tegen aan loopt, laat ze het lastige gedeelte dan eens als de 
operazanger(es) zingen (basisgeluid Sirene). Ook hier geldt: goed 
overdrijven! 

-   Probeer zo snel mogelijk te zingen met versie Zonder Zang. Zelf 
doen is zoveel leuker! 

 
PRESENTATIE TIP 
Door alle muzikale extra’s, is het lied Opa En Oma heel geschikt voor 
een schoolbrede uitvoering. Kies bijvoorbeeld een klas of groepje 
kinderen om het lied te begeleiden met boomwhackers als aanvulling op 
het zingen en dansen. Een andere groep kan weer worden aangewezen 
om de bodypercussie toe te voegen tijdens het refrein. Je kunt het zo 
gek niet bedenken! Zie ook ‘Dans’ voor nog meer ideeën. 
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TOELICHTING LESOVERZICHT 
 
Zingen ‘Opa En Oma’  
Volg de zangles, studeer het lied in met de instudeertool of zing gewoon 
lekker tussendoor! 
 
Bodypercussie 
De leerlingen kunnen naast elkaar gaan staan om samen de 
bodypercussie uit te voeren. Als het lukt, kan dit ook met of zonder 
muziek in een kring. Tel in de maat mee of laat de muziek mee lopen. 
 
Opdrachten 
De luisteropdracht is gericht op het herkennen van muziekstijlen. Er zijn 
vier keuzes: rock, samba, jazz of opera. Bij de eerste slide luisteren de 
leerlingen naar het fragment (max 30 seconden). Bespreek met de 
leerlingen wat het goede antwoord zou kunnen zijn. Waaraan hoor je 
dat? Denk bijvoorbeeld aan instrumenten, tempo, sterkte, ritmes. In de 
volgende slide staat het antwoord. De quiz bestaat uit 8 fragmenten. 
 
Dans 
Volg de dansinstructies van Jaimy en voer deze uit bij de opening van 
de Kinderboekenweek bij jou op school. De verschillende stijlen geven 
de mogelijkheid om deze in verschillende groepjes of klassen te laten 
dansen. Het refrein kan dan door iedereen worden gedanst!  
Geef de groepscodes mee aan de kinderen en ze kunnen ook thuis 
inloggen om de dans te oefenen.   
 
 
Boomwhackers 
Speel mee met het lied met boomwhackers. Je hebt de volgende buizen 
nodig: C-D-E-F-G-A-Bb 
LET OP: de Bb is niet aanwezig in de diatonische set maar in de 
chromatische set. We adviseren daarom minstens 1 chromatische set 
beschikbaar te hebben, naast de diatonische sets. Geen Bb op school? 
Dan wordt deze simpelweg niet gespeeld! 
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Zet kinderen met dezelfde buis bij elkaar voor meer overzicht en steun. 
Maar oefen ook eens ‘door elkaar’ of per drieklank (akkoord). De buizen 
kunnen namelijk ook tegen elkaar aan gespeeld worden! Maak hiervoor 
kleinere groepjes van drie kinderen. 
 
In het arrangement komen de volgende drieklanken voorbij. 
Bb-D-F 
C-E-G 
A-E-G 
D-F-A 
G- Bb-D 
F-A-C 
 
Niet voldoende boomwhackers? Ook andere melodische instrumenten 
kunnen worden voorzien van de boomwhackerkleuren. Er zijn stickertjes 
te koop, of maak zelf stickers in de juiste kleur. 
 
Meer informatie over werken met boomwhackers vind je op onze 
website. 
 
 
Spelenderwijs / Ritme-oefening 
Speciaal voor het project Spelenderwijs [LINK] is een arrangement 
toegevoegd (zie download). Ook is een arrangement voor het 
jeugdorkest gemaakt, zodat de verbinding met plaatselijke 
muziekverenigingen makkelijker wordt gemaakt.  
 
Oefen het ritme dat het orkest gaat spelen ook in de klas door mee te 
klappen met de witte bolletjes. Zo wordt het makkelijker om in het 
Spelenderwijsorkest mee te spelen: het ritme zit al in de vingers!  
 
Zet de Spelenderwijs video ook in als losse ritme-oefening: de witte 
bolletjes laten zien wanneer er geklapt kan worden. Natuurlijk kan ook 
gebruik worden gemaakt van tafels, dozen, benen, instrumenten. 
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LAAT JE HOREN EN WIN EEN OPSTARTWORKSHOP! 
Heb je een leuke opname van jouw klas of school en wil je die graag 
delen? Doe dan mee aan de wedstrijd die 123ZING bij het lied heeft 
uitgeschreven en wie weet wint jouw team een training op school!  
 
Bekijk onze actiepagina voor meer informatie: 
http://www.123zing.nl/kinderboekenweek. 
	  

	  
	  
	  

	  
	  

Meer informatie over de 123ZING Muziekmethode,  
onze deskundigheidsbevorderende trainingen  

of heb je een leuke tip of truc? 
 

Neem contact met ons op! 
 

www.123zing.nl 
 

info@123zing.nl 
0348 727040 

	  
	  


