
 

 
 

Die nare hoest 
Lesmateriaal bij ‘Apennoten’ 

Inleiding voor kringgesprek (optioneel): 
Zo, ik had pas toch zo’n last van mijn keel. Wie heeft er ook wel eens last gehad van 
zijn keel? Dat voelt niet zo fijn. Dan ben je eigenlijk een beetje schor. Als je schor 
bent klinkt je stem niet normaal, maar een beetje als een kraai. En als je schor 
bent, moet je ook vaak hoesten. Herkennen jullie dat? Ik weet een liedje over een 
zangeres, die heel erg last had van hoesten. Luister maar!  
 

 
 
 



 

 
 

 
Beluisteren 
‘Die nare hoest’ met zang kan je hier beluisteren. 
De instrumentale versie kan je hier beluisteren. 

 
Spelen 
Dit liedje gaat over je stem. Daarom gaan de kinderen bij dit liedje allerlei stemoefeningen 
uitvoeren. Deze stemoefeningen zijn te vinden onder het kopje ‘speelwijze’.  
Daarnaast kan er op bepaalde plekken in het liedje de castagnetten bespeeld worden.  
 
Wat hebben wij in de uitzending gebruikt? 

- Castagnetten 
- Bloemen in haar, strikken om de nek 

 
Wanneer je niet beschikt over castagnetten, zijn deze heel gemakkelijk zelf te maken. In 
de uitzending is te zien dat de school ze heeft gemaakt van de bovenstukken van pollepels. 
Ook kan je ze maken door bierdoppen tegen elkaar te laten tikken. Wees hier zelf creatief 
in! 
 
Speelwijze 
Zangoefeningen: In de uitzending is te zien hoe er verschillende zangoefeningen worden 
gedaan met de kinderen. Deze kan je goed nadoen in de klas. Leg bijvoorbeeld uit hoe je 
stem werkt door middel van het opblazen en leeg laten lopen van een ballon. Hierdoor leren 
de kinderen hoe belangrijk het is om goed te ademen met zingen en kan je door naar de 
volgende oefening. In deze oefening blaas je (plastic) blokken omver door gericht en 
telkens harder te blazen. Nadat de kinderen dit geprobeerd hebben kan je overgaan naar 
de toonlader en het losmaken van je lippen (voor link uitzending: zie onderaan).  
 
Tijdens het liedje: In het refrein wordt steeds op de 'Oh' kort en fel met de 
castagnetten geschud. Dit gebeurt in totaal negen keer (zie geel gearceerde 
plekken in de bladmuziek) Oefen dit eerst met het klappen van de handen voordat 
je de castagnetten erbij haalt.  
 
Aflevering 
De volledige uitzending kan hier bekeken worden. 

 

https://www.zappelin.nl/playlists/39
http://download.omroep.nl/ntr/schooltv/apennoten/apennoten_29_mp3_dienarehoest.mp3
https://www.zappelin.nl/apennoten

