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Les  30          De notentaart en naar Indianenland 
 
 
1    De muziekkabouters herhalen 
 
 De docent vraagt aan de leerlingen om de kabouters Rond,  
 Bim Bam, Wip Wip en Tip Top te klappen. De noten van deze 
 kabouters stoppen we in een denkbeeldige notentaart. 
 De  docent legt samen met de leerlingen de notenkaartjes in de vorm van een 
 notentaart, zoals op de tekening te zien is. De leerlingen kijken naar de 
 afbeelding van de notentaart in hun boek. Kabouter Snoepgraag heeft wel zin in 
 een hap van de notentaart. We gaan lopen naar de piano zoals de notentaart eruit 
 ziet. Van de top naar de bodem (van Rond, via Bim Bam en Wip Wip naar Tip Top). 
 
2 Aanleren van het 'Indianenlied'* 
 

 
 

 
 

 

 
 
  
 De docent legt het ritme van de eerste vier maten van het 'Indianenlied' en klapt 
 het voor. De leerlingen klappen het na. We zeggen de woorden erbij. 
 Daarna legt de docent de volgende vier maten van het lied, ook met de rust. 
 Kabouter Rust doet weer mee. Vraag aan de leerlingen: "Hoe vaak moeten we 
 ook alweer "sst" zeggen?" De docent klapt ook deze vier maten voor en de 
 leerlingen klappen het na. We zeggen de woorden erbij en twee keer " sst" aan 
 het eind. Nu spelen we het hele lied op ritme-instrumentjes. Aan het eind  van 
 het lied maken we indianengeluiden. De docent zingt het lied voor en de leerlingen 
 zingen het na. Als de ene leerling het lied leert spelen, kleurt de andere iets van de 
 tekening bij het lied. Als de leerlingen het lied kennen, speelt de één op de piano 
 het lied, de ander speelt op een instrumentje kabouter Rond of Bim Bam mee. Het 
 is ook leuk om de ene leerling een intro bij het lied op een instrumentje te laten 
 verzinnen en de andere leerling daarna het lied te laten spelen. Als afsluiting van 
 het lied verzint de leerling, die de intro speelde,  geluiden uit Indianenland.  
 
3 Uit het boek van Klaus Runze  
 
 Blz. 36 herhalen: het muzikale huis wordt 
 een muzikale wigwam! 
 Blz. 37: in deze les is de koekoek bij de 
 indianen. De vraag van de koekoek wordt 
 beantwoord met: "Heel dicht bij de wigwam." 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
* Een powwow is een bijeenkomst van indianen, waarbij ook gedanst wordt. 
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Indianenlied 

     Tekst: Ina te Kolstee

volksliedje

LH

2

2 LH 2 3 4

c&
In di- aan,- in di- aan,- met je veer tooi- in je haar,

&
ga jij wel eens dan sen- er gens- op pow wow?
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