
 

Op dit blad staan enkele lesideeën naar aanleiding van Tussen je oren aflevering 8,  
per doelgroep beknopt omschreven.  

Doelgroep/Discipline Groep 3/4 Groep 5/6 Groep 7/8

Spreken/filosoferen Bespreek:  
- Vond je de fantasie van Kees 

en Laila passen bij de muziek? 
Waarom wel of juist niet?  

- De meneer die door de 
tovenaar in het filmpje weer 
levend wordt getoverd, is 
daarna een baby vanbinnen. 
Hoe zou dat zijn als je wakker 
wordt in een groot lijf, terwijl 
je eigenlijk een baby bent?

Bespreek: 
- Vond je de muziek in het 

filmpje ook griezelig, net als 
Kees en Laila? Waarom wel of 
juist niet? 

- De meneer die door de 
tovenaar in het filmpje weer 
levend wordt getoverd, is 
daarna een baby vanbinnen. 
Hoe zou dat zijn als je wakker 
wordt in een groot lijf, terwijl 
je eigenlijk een baby bent?

Bespreek: 
- De muziek uit het filmpje komt 

uit het ‘Carnaval der dieren’ 
van de componist Saint-Saëns. 
Het stuk heet ‘Aquarium’. Kun 
je je voorstellen dat het over 
een aquarium gaat? Waarom 
wel of juist niet? Hoe hoor je 
dat aan de muziek?  

- De meneer die door de 
tovenaar in het filmpje weer 
levend wordt getoverd, is 
daarna een baby vanbinnen. 
Hoe zou dat zijn als je wakker 
wordt in een groot lijf, terwijl 
je eigenlijk een baby bent?

Tekenen Teken naar aanleiding van het 
filmpje óf muziekfragment:  
- Een aquarium vol vissen of 

andere dieren in kleuren die je 
vindt passen bij de muziek 
(het stuk dat je hoort, heet 
‘aquarium’). 

- Een griezelige tekening 

Teken naar aanleiding van het 
filmpje óf muziekfragment:  
- Een aquarium vol vissen of 

andere dieren in kleuren die je 
vindt passen bij de muziek 
(het stuk dat je hoort, heet 
‘aquarium’). 

- Een griezelige tekening 

Teken naar aanleiding van het 
filmpje óf muziekfragment:  
- Een scène uit een verhaal dat 

je bij de muziek vindt passen. 
- Magie. Hoe ziet magie er 

volgens jou uit?

Schrijven Bedenk zelf een toverspreuk en 
waarvoor je die spreuk kunt 
gebruiken. 

Bedenk zelf een toverspreuk en 
waarvoor je die spreuk kunt 
gebruiken. 

Bedenk zelf een toverspreuk en 
waarvoor je die spreuk kunt 
gebruiken. 

Bewegen De juf of meester heeft 
toverkrachten, en kan jullie op 
muziek in de gekste dingen 
veranderen, let maar op… 

De juf of meester heeft 
toverkrachten, en kan jullie op 
muziek in de gekste dingen 
veranderen, let maar op… 
Daarna kan een van de 
leerlingen die rol overnemen.

Je bent zojuist tot leven gewekt 
door een tovenaar, en ontdekt de 
wereld helemaal opnieuw, maar 
nu vanuit het perspectief van 
een baby die alleen nog maar kan 
kruipen. Zie alles alsof je het 
voor het eerst ziet. 

Aansluiting andere 
vakken

Knutsel een toverstaf waarmee 
je jouw toverspreuk kunt 
uitvoeren, óf de klas kunt 
dirigeren. 

Zoek naar plaatjes van 
spookachtige gebouwen en maak 
een collage (plak ze bij en over 
elkaar) zodat je een spookstad 
kunt maken op papier. 

Zoek naar plaatjes van 
spookachtige gebouwen en maak 
een collage (plak ze bij en over 
elkaar) zodat je een spookstad 
kunt maken op papier. 


