
 

Op dit blad staan enkele lesideeën naar aanleiding van Tussen je oren aflevering 6,  
per doelgroep beknopt omschreven.  

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

Spreken/filosoferen Bespreek: 
- In het filmpje fantaseren 

Rayan en Mehdi over een vos. 
Ken je toevallig de muziek uit 
dit filmpje, en weet je aan 
welke dieren de componist 
dacht toen hij de muziek 
schreef? (Peter en de wolf van 
de componist Prokofjev. Een 
wolf, een kat, een eend, een 
vogeltje).

Bespreek: 
- In het filmpje fantaseren 

Rayan en Mehdi over een vos. 
Ken je toevallig de muziek uit 
dit filmpje, en weet je aan 
welke dieren de componist 
dacht toen hij de muziek 
schreef? (Peter en de wolf van 
de componist Prokofjev. Een 
wolf, een kat, een eend, een 
vogeltje).

Bespreek: 
- In het filmpje fantaseren 

Rayan en Mehdi over een vos. 
Ken je toevallig de muziek uit 
dit filmpje, en weet je aan 
welke dieren de componist 
dacht toen hij de muziek 
schreef? (Peter en de wolf van 
de componist Prokofjev. Een 
wolf, een kat, een eend, een 
vogeltje).

Tekenen - Ontwerp zelf een vossenval en 
maak er een tekening van.  

- Luister naar ‘Peter en de wolf’ 
en teken de personages terwijl 
je luistert. Bij de 
achtergrondinformatie vind je 
een link naar een app waar het 
verhaal in wordt verteld.

- Ontwerp zelf een vossenval en 
maak er een tekening van.  

- Luister naar ‘Peter en de wolf’ 
en teken de personages terwijl 
je luistert. Bij de 
achtergrondinformatie vind je 
een link naar een app waar het 
verhaal in wordt verteld.

- Ontwerp zelf een vossenval en 
maak er een tekening van.  

- Luister naar ‘Peter en de wolf’ 
en teken de personages terwijl 
je luistert. Bij de 
achtergrondinformatie vind je 
een link naar een app waar het 
verhaal in wordt verteld.

Schrijven - Luister naar het 
muziekfragment bij deze 
aflevering en schrijf op welke 
dieren je vindt passen bij de 
muziek. Waarom vind je dat?

- Luister naar het 
muziekfragment bij deze 
aflevering en schrijf het begin 
van een verzonnen boek, dat je 
precies vindt passen bij de 
muziek.

- Luister naar het 
muziekfragment bij deze 
aflevering en schrijf een 
bladzijde uit een denkbeeldig 
dagboek. Een dag die je vindt 
passen bij de muziek. 

Bewegen - Het muziekfragment van deze 
aflevering hoort bij het 
moment waarop Peter (van 
Peter en de Wolf) de groene 
weide inloopt. Maak een 
denkbeeldig tuinhek open, 
adem diep in, en wandel of 
huppel door de wei terwijl je 
luistert naar de mooie muziek. 

- Vorm met je klasgenoten 
samen een vossenval, waarin 
iedereen een bewegend 
onderdeeltje is. Begin met één 
kind en sluit een voor een aan 
tot het een groot bewegend 
apparaat is.   

- Het muziekfragment van deze 
aflevering hoort bij het 
moment waarop Peter (van 
Peter en de Wolf) de groene 
weide inloopt. Maak een 
denkbeeldig tuinhek open, 
adem diep in, en wandel of 
huppel door de wei terwijl je 
luistert naar de mooie muziek. 

- Vorm met je klasgenoten 
samen een vossenval, waarin 
iedereen een bewegend 
onderdeeltje is. Begin met één 
kind en sluit een voor een aan 
tot het een groot bewegend 
apparaat is.   

- Vorm met je klasgenoten 
samen een ingenieuze  
vossenval, waarin iedereen 
een bewegend onderdeeltje is. 
Begin met één leerling en sluit 
een voor een aan tot het een 
groot bewegend apparaat is.   

Aansluiting andere 
vakken

- Bouw of knutsel een vossenval 
met materialen in het 
klaslokaal.  

- Ga naar buiten of kijk op het 
internet en zoek naar 
dierensporen. 

- Bouw of knutsel een vossenval 
met materialen in het 
klaslokaal.  

- Ga naar buiten of kijk op het 
internet en zoek naar 
dierensporen. 

- Bouw of knutsel een vossenval 
met materialen in het 
klaslokaal.  

- Ga naar buiten of kijk op het 
internet en zoek naar 
dierensporen. 


