
Bekijk Zing’es ook op www.muziektelt.nl

Het oerwoud
Tekst en muziek L. Aussems

Groep  Bovenbouw

Thema  Biologie, Oerwoud, Slapen, Nachtmerrie, Dromen, 

 Dieren, Geluiden, Uitvindingen

Lesduur  40 minuten

Extra opdracht 60 minuten

Te combineren met Biologie, Techniek/Beeldende vorming, Geschiedenis

Benodigdheden  → Opname Het Oerwoud met zang en karaoke-versie

 → Digibord of kopie tekst 

 → Eventueel een CD-speler 

 → Pen

 → Papier 

 → Attributen voor de geluidenquiz

Extra opdracht 1 → Muziekinstrumenten en/of

    Materiaal waarmee je zelf geluid kunt maken zoals:

     paperclips in een doosje 

 → flesjes 

 → bekertjes 

 → multomapringen

 → puntenslijper enz. 

Extra opdracht 2 → Diverse knutselmaterialen en accessoires zoals 

 → Schoenendoos 

 → Elastiek

 → Lege plastic flessen 

 → Lijm/scharen/plakband

 → WC-rolletjes enz. enz.

 

Hoe zou het zijn als je niet kunt zien of als het donker is en je weet niet precies 

waar je bent en welke geluiden je hoort.

Meestal is er niets aan de hand, maar in het oerwoud is dat wel anders…

Daar is elk geluid een waarschuwing…Gevaar!

Dit liedje speelt zich voornamelijk af in het donker. Doe een beroep op de auditieve 

vaardigheden van de kinderen door te beginnen met een geluidenquiz. 

Deel pen en papier uit, laat de kinderen nummeren van 1 t/m 10 en ga achterin de 

klas staan.

Laat vervolgens een aantal geluiden horen met attributen of met de stem.
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Dit lied heeft veel tekst. Het is goed om dingen daarom uit te beelden (leeuw, 

ratelslangen, brul, gekrijs en geschreeuw). Dit kun je verder doortrekken door het 

lied te zingen en er een versie van te maken voor doven en slechthorenden. 

Inspiratie kun je vinden op youtube. Kijk maar eens op Bagagedrager in gebarentaal.

Om het lied aan te leren kun je aan de slag met de grafische weergave van de 

melodie.

→ In de bijlage zie je een aantal kaartjes.

→ Print de kaartjes (eventueel lamineren). De cijfers knip je eraf. 

 Het woordje ‘bovenkant’ zichtbaar.

→ Laat duo’s vormen, en deel de kaartjes uit, één setje per duo.

→ Laat het lied horen (de vocale versie) en vraag aan de kinderen de kaartjes 

 in de juiste volgorde te leggen.

→ Om hen te helpen kun je vragen stellen als: waar hoor je de hoogste noot? 

 Waar hoor je de laagste noot?

→ Daarna kun je duo’s samenvoegen zodat leerlingen in viertallen kunnen kijken 

 of het resultaat overeenkomt.

Omdat de leerlingen het lied inmiddels een aantal keer hebben gehoord kun je nu 

overgaan tot het instuderen van het lied. Daag hen uit om zoveel mogelijk uit het 

hoofd te doen.

Het uitdelen van de bladmuziek of het tonen op digibord kan altijd nog. 

Zing zelf met overtuiging mee!

Wisselzang: Geef niet alleen zelf als docent de opdrachten wie a en b zingt, 

maar laat ook een leerling de dirigent zijn bij het aangeven van de wisselzang. 

Jongens en meisjes als a en b groep werkt ook altijd goed.

Tip

Dit liedje heeft een paar lage noten in zich. Zorg dat de kinderen goed letten op 

hun houding en voor de lage noten niet hun kin naar hun borst bewegen. 

Om de lage noten te kunnen zingen en de tekst verstaanbaar te laten zijn is het 

belangrijk om goed te articuleren en ontspannen te zingen.
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Zangtips/suggesties 
tbv het lied

Het oerwoud



Opdracht 1: Componeer een ‘soundscape’ (bang of blij). 

Stel duo’s samen en laat hen allerlei klankbronnen bedenken die inzetbaar zijn voor 

een blije of een bange compositie. Laat hen ook bedenken hoe het ‘instrument’ 

kan worden bespeeld (met potlood, lepel, vinger, …).

Voeg 2 duo’s samen en laat een compositie maken van maximaal 30 sec. 

met een duidelijk begin en een eind.

Iedere groep presenteert zijn eigen compositie aan de klas.

Reflecteren: wat zorgt ervoor dat deze muziek nu juist ‘bang’ klinkt, 

of juist vrolijk klinkt.

Suggesties:

Tempo, ritmisch motieven, klankkleuren (donker of juist licht) zijn aspecten die een 

rol spelen bij de bespreking.

Schrijf ingebrachte bespreekpunten op bord.

Eventueel uitvoeren als filmmuziek bij een fragment uit tekenfilm / een commercial 

(youtube) Zie watchthatsound.nl. Hier kunnen korte filmpjes gratis worden 

gedownload.

Opdracht 2: Zelf een muziekinstrument maken en be- en vernoemen. 

De Belg Adolf Sax werd geboren als zoon van een muziekinstrumentenbouwer in 

Brussel. In de werkplaats van zijn vader zag Adolf de mooiste instrumenten en hij 

besloot zelf ook instrumenten te gaan maken. In 1890 ontwierp Adolf Sax een nieuw 

instrument. Dit instrument vernoemde hij naar zichzelf; de Saxofoon.

Ga met de leerlingen aan de slag en maak een nieuw muziekinstrument met een 

zelfverzonnen naam. Om de instrumenten een persoonlijk tintje te geven kun je ook 

materialen als knopen, (sier) kralen, garen, lint, glitter, cellofaan, foto’s, verf, 

nagellak, potloden/stiften/waskrijt, vouwblaadjes, tijdschriften en confetti gebruiken.

Leg een aantal spullen op een grote tafel en laat de leerlingen zelf kiezen wat ze 

nodig hebben.
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Opdracht 2: Zelf een muziekinstrument maken en be- en vernoemen. 

Enkele voorbeelden: 

Trommel

→  Bloempot, leeg conservenblik of bv. een lege verpakking van jodenkoeken.

 Maak je eigen trommel van een bloempot, leeg conservenblik of 

 bijv. lege verpakking van een jodenkoek.

→  Ballon

→  Schaar

→  2 stokjes (of sateprikkers)

Je neemt een ballon en knipt het tuutje eraf. Daarna trek je de ballon over de 

open kant van je pot/blik. Met twee stokjes (satéprikkers met om het uiteinde wat 

(gekleurd) tape gebonden) kan je je eigen trommel bespelen.

Gitaar

→  Schoenendoos

→  Keukenrol

→  Rubberen elastieken

→  Maak een rond gat in een van de korte zijkanten van een schoenendoos 

 (zonder deksel). Maak dit gat even groot als de keukenrol en doe de rol hierin. 

 Doe een rubberen elastieken om de schoenendoos. Zorg dat een deel over de 

 open kant van de doos gespannen is. Je kunt nu nog meer elastieken om de doos 

 doen. Pas op! Als je er teveel op doet, dan gaat de doos kapot.

 Nu kun je op je gitaar spelen. Trek zachtjes aan de elastieken. 

Tip 1  Door een elastiek een beetje te verplaatsen, verander je de toon. 

Zo kun je je gitaar stemmen.

Tip 2 Met elastieken van verschillende diktes, kun je nog meer verschillende 

tonen maken.

Panfluit

→  PVC buizen van verschillend formaat.

→  Balletje klei

→  Zaag met een figuurzaag van de pvc-buizen vier stukken, vier verschillende 

 lengtes. Om de panfluit goed te laten klinken moeten de stukken PVC-pijp 

 14,5 – 17 – 20,5 en 26 centimeter lang zijn. Als de stukken op maat gezaagd zijn 

 maak je elk stuk PVC-pijp aan één kant dicht met een balletje klei. 

 Hierna bevestig je de PVC-pijpjes met een elastiekje aan een plankje of stuk 

 karton (10x3 cm). De kant waar je de klei hebt gestopt moet aan de onderkant 

 komen en aan de bovenkant moeten de pijpjes op gelijke hoogte zitten. 
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Tamboerijn

→  2 papieren borden (dik karton voor langdurig gebruik)

→  nietmachine of lijm

→  perforator

→  touwtje

→  belletjes

→  kleurpotloden of waskrijt

Niet of lijm de 2 papieren borden aan elkaar, met de holle kanten naar elkaar toe. 

Maak gaatjes met de perforator langs de rand van de borden en maak daar de belle-

tjes met touw aan vast. Kleur de tamboerijn met kleurpotloden of dergelijke.

Schudkoker

→  wc-rolletje

→  rijst

→  Verf

→  stevig papier

→  schaar

→  lijm

Verf het wc-rolletje en laat deze drogen. Knip uit het stevige papier twee rondjes, 

zodat het wc-rolletje dichtgeplakt kan worden. Plak het rolletje aan een kant 

dicht en vul hem met een beetje rijst. Plak nu de andere kant dicht en de 

schudkoker is klaar.
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