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Muziek  & tekst
Traditioneel    

Achtergrond
Ghana   

Vertaling 
Handen op je hoofd, 
handen op je schou-
ders, handen in je zij.
Handen op je knieën, 
handen op je enkels. 

Uitspraak
Tjé tjé koele, tjé tjé 
kofiesa, kofiesa langa, 
langa sie langa, koem 
adèdè.

Zingen 

Muziekcompetentie | zingen van liederen uit diver-
se landen, stijlen, talen, toon- en maatsoorten.
• Zing de Nederlandse variatie op het lied Kye kye 

kule met de bijbehorende bewegingen. 
•  Leerlingen klappen tijdens het zingen de woord-

ritmes mee in hun handen of op de lichaamsdelen 
die in het lied voorkomen. 

• De ‘call and response’ wordt gezongen door een 
solist of kleine groep en de respons door de rest 
van de klas

•  Variatie:
-  Laat leerlingen het lied in hun hoofd zingen 
(denkstem) en alleen de bewegingen maken. 
- Leer nu de originele tekst aan de leerlingen met 
behulp van de ‘call and response’. De bewegingen 
blijven hetzelfde.

Bewegen

Muziekcompetentie | metrum: pulsbeleving van 
een stapmaat/bewegingsvormen, woordritme met 
bodypercussie, hele tot kwartnoot bewegen.
• Gebruik instrumentale muziek. Gebruik hiervoor 

bijvoorbeeld het nummer Paddentrek van Harry 
Sacksioni. De muziek die je kiest, moet in ieder 
geval een 4/4 maat zijn met een duidelijk puls.

• Maak tweetallen en laat een van de leerlingen 
uit het tweetal zelf bewegingen bedenken. De 
andere leerling herhaalt deze beweging. Wissel 
om de vier bewegingen om. 

• Maak vier bewegingen als ‘call and response’, 
de leerlingen herhalen deze bewegingen als 
respons. Voorbeeld van de bewegingen: klappen, 
stampen, knippen, op je borst tikken en in je 
handen wrijven. Benoem steeds de beweging die 
je maakt.

• Klap een aantal woordritmes uit het lied voor in 
je handen of op de lichaamsdelen die in het lied 
voorkomen. De leerlingen doen dit na. 

LESSEN

Kye kye kuleGroep 3 
Taalstrategie 
Interactie stimuleren

Componeren/Improviseren

Muziekcompetentie | ritme-improvisatie a.d.h.v. 
thema (lichaamsdelen) en variëren met woordrit-
mes. 

• Dans-dialogen:
- Bedenk een eigen Nederlandse tekst met de 
leerlingen met verschillende lichaamsdelen 
(voorbeeld: handen op je oor, handen op je armen, 
handen op je rug, handen op je haren, maak een 
buiging).
- Maak opnieuw tweetallen. Herhaal het lied en 
laat de leerlingen om de beurt lichaamsdelen bij 
elkaar aanwijzen.
- Als dit goed gaat, laat de tweetallen dan samen 
een nieuwe tekst bedenken. De tweetallen mogen, 
als ze klaar zijn, om de beurt de groep presenteren 
wat ze hebben bedacht. 

LESSEN

Nederlandse variatie


