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Lessuggestie: We Gaan Op Reis, Yeehaa! 
 
VOORBEREIDING 
Bespreek vooraf de verschillende voertuigen uit het lied en vraag de leerlingen welk geluid 
deze voertuigen maken. Deze voertuigen komen in het lied voor: auto, trein, motor, 
vliegtuig, fiets, duikboot. Print eventueel de afbeeldingen voor gebruik in de klas (niet 
noodzakelijk). 
 
BENODIGD MATERIAAL 
Voor dit lied is geen materiaal benodigd. Print eventueel de afbeeldingen (zie Download). In 
het refrein mogen de leerlingen op hun plaats óf door de ruimte bewegen op hun paard. 
Voor de opdracht 'Geluidenfile' is lijm, een schaar en een groot vel papier nodig. 
 
DOMEINEN 
Zingen, bewegen 
 
LESDOELEN 

• De leerlingen zingen de melodie van het lied op juiste wijze. 
• De leerlingen koppelen geluiden aan voertuigen en reproduceren dit met hun stem. 
• De leerlingen luisteren naar de snelheid van muziek en bewegen hierop. 
• De leerlingen spreken de tekst duidelijk uit. 

IN DE KLAS 

• Start de les met een voorbereidende oefening over voertuigen. Benoem de 
voertuigen uit het lied en vraag de leerlingen welk geluid er bij past. Zij laten dit 
horen met hun stem!  

• Bekijk de videoclip en doe alvast mee met de bewegingen en geluiden. Oefen het 
lied met elkaar door het een aantal keer samen te zingen.  

• Werk toe naar de versie Zonder zang om het lied eigen te maken.  

Verwerking 1 Zing het lied voor zonder digibord en laat de leerlingen het geluid zingen dat 
het voertuig maakt.  

Verwerking 2 Zing het lied en beeld de voertuigen uit in plaats van deze te zingen. De 
leerlingen reageren met het geluid.  
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OPDRACHT: Geluidenfile 
Maak een geluidenfile met de voertuigen uit het lied. Download en print het 'Knipblad 
Voertuigen' (zie Downloads).  

• Print voor iedere leerling 1 knipblad uit.  
• Herhaal de geluiden uit het lied: hoe klinkt de auto? En de motor? 
• Open de opdracht op het Digibord en neem samen de opdracht door. Of open de 

opdracht op de computer en leg deze zelf aan de klas uit.  
• De leerlingen plakken de voertuigen achter elkaar en laten de geluidenfile horen aan 

de meester of juf. 
• Gebruik grote vellen papier waar op geplakt kan worden. Alles mag! Ook zonder 

plakken kunnen geluidenfiles worden gemaakt. Lamineer eventueel de afbeeldingen 
voor later gebruik. 

• In groepjes: de leerlingen plakken samen en voeren het voor elkaar uit. Misschien 
willen ze het ook laten horen aan de rest van de klas? 

Gebruik je fantasie bij deze opdracht. Er is zoveel mogelijk! 

 

QUIZ 
Beluister de geluiden en bedenk welk voertuigen je hebt gehoord. Je kan zelf het antwoord 
aanklikken en op controleren klikken. Of je vraagt een leerling naar voren! 


