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Lesplan 1.2 De Baasspeel Blues  

Speel de baas met je eigen gemaakte ‘werklied’ met hulp van denkdobbelen 

 

Inhoud De kinderen leren over de achtergrond van een ‘worksong’ (een ‘werklied’), leren een werklied zingen en 

vervolgens zelf een eigen tekst maken op dat werklied.  

Nodig Spel ‘Denkdobbelen’ van Fabien van der Ham (of eventueel een eigen gemaakt dobbelveld met 4 wolken 

bestaande uit 6 vakjes.  

Werkblad in de bijlage printen.  

Stappen  Gesprek over wat een worksong is, hoe het ontstaan is en hoe het klinkt. Het zelf zingen van zo’n werklied.  

Het leren hoe je zelf een nieuwe tekst kan maken op zo’n werklied.  

Door middel van het spel ‘Denkdobbelen’ een nieuw werklied maken (bijlage werkblad) 
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Werklied (worksong) 
 

1. Voer een gesprek over het ontstaan van worksongs (werkliedjes)   

 

In de bluesmuziek worden liedjes gespeeld die al lang geleden ontstonden in Amerika. Wel meer dan 100 jaar geleden misschien. Liedjes die ontstonden 

toen omdat sommige mensen daar gevangen waren genomen en op het land moesten werken. Of aan een spoorlijn.Dat was helemaal niet leuk.Ze 

zongen tijdens het werken, werkliedjes, in het Engels heet dat een 'worksong'. Dat deden ze om de moed er maar een beetje in te houden. Het zingen 

hielp die mensen door de ellende heen. 

 

Dit is hoe het zingen van zo'n werklied eruit zag, dit is niet echt maar uit een film 

https://youtu.be/sI8NH1421-c 

 

 

2. De eigenschappen van een werklied  

 

https://youtu.be/Y0cfIIO3CPQ 

 

Als je naar zo'n werklied luistert, hoor je vaak steeds eenzelfde zinnetje terugkomen, hoor je dat?  

Kun je het meezingen of zeggen?  

Je hoort ook dat er een ritme is op de achtergrond. Kun je meeklappen? 

Welk zinnetje hoor je steeds in deze worksong/werklied?  

 

([let jor hemmer ring] / let your hammer ring) 

 

3. Werklied ‘Hoe Emma Hoe’ 

 

https://youtu.be/SIoWRVE-H58 

 

We luisteren nu naar dit werklied in het engels: "Hoe, Emma, Hoe!"  [spreek uit Hoo Emma Hoo] 

Dat betekent"Schoffel Emma Schoffel!" 

Wat is schoffelen?  

Ook hier kan je eventueel meeklappen 
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4. Een Nederlandse versie ‘Graaf Emma Graaf’.  

 

We maken nu een Nederlandse versie van het liedje (met een andere tekst) 

https://youtu.be/xFvYgdyyqSE 

 

 

Graaf Emma Graaf 

Draai in het rond 

Zet je schep in de grond 

Graaf Emma Graaf 

 

herhaal de eerste 4 zinnen 

 

gesproken: Emma schept door en wordt niet moe 

 

 

Een eigen werklied maken 

 
1. De tekst Graaf Emma Graaf veranderen 

 

Dit was het liedje over Emma die graaft 

We gaan de gekleurde tekst veranderen 

 

Graaf Emma Graaf 

Draai in het rond 

Zet je schep in de grond 

Graaf Emma Graaf 

 

herhaal eerste 4 zinnen 

 

gesproken: Emma graaft door en wordt niet moe 

 

We verzinnen samen een andere tekst en maken onze eigen baas-speel-blues.  
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1) een naam van iemand (met twee lettergrepen) 

2) iets wat hij of zij moet doen (klusje met 1 lettergreep)  

3) beweging die diegene maakt (met 1 lettergreep) 

4) voorwerp (waarmee je dat kan doen) (met 1 lettergreep of 2 lettergrepen) 

 

  

 

De baas spelen met denkdobbelen 
 

1.Denkdobbelen 

 

We gaan nu verder met het spel DENKDOBBELEN.  

Je kunt in alle wolken woorden verzinnen.  

 

Kunnen we 6 verschillende dingen verzinnen voor elk van de 4 onderdelen van onze Baasspeelblues? 

 

wolk 1) 6 keer een naam van iemand (met twee lettergrepen) 

wolk 2) 6 keer iets wat hij of zij moet doen (klusje met 1 lettergreep)  

wolk 3) 6 keer beweging die diegene maakt (met 1 lettergreep) 

wolk 4) 6 keer voorwerp (waarmee je iets kan doen) (met 1 lettergreep of 2 lettergrepen) 

 

Vul de denkbobbelplaat in met je keuzes.  

Doe dat in groepjes.  

Je mag ook rare en gekke dingen verzinnen.  

Leef je uit en speel 'es lekker de baas! 

 

 

 

2. Dobbel je liedje bij elkaar  

 

Pak nu de dobbelsteen en ga 1 voor 1 de dobbelsteen gooien.  

Schrijf het woord op dat je hebt gegooid.  
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1) Welk woord gooi je bij de 1e wolk?  

2) Welk woord gooi je bij de 2e wolk? 

3) welk woord gooie je bij de 3e wolk? 

4) Welk woord gooi je bij de 4e wolk? 

 

Schrijf deze 4 woorden op op het werkblad in de bijlage en je liedje is gemaakt! 

Zing met zijn allen het lied en voer het uit op een goede plek! Je de baasspeelblues is gemaakt.  

Je mag ook rappen. Het voorbeeldliedje kun je hier nog even luisteren.  

 

https://youtu.be/xFvYgdyyqSE 
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Bijlage WERKBLAD - Je Eigen De Baas Speel Blues maken  - ©Martijje Lubbers  

 

1) Verzin & Schrijf hier op wat iemand moet doen, met 1 lettergreep 

2) Verzin & Schrijf hier een naam van iemand op, liefst met 2 lettergrepen. Maar je mag ook best 1 of 3 lettergrepen gebruiken, dan iets uitgerekt zingen of sneller. 

3) Verzin & Schrijf hier een beweging op, met 1 lettergreep, eventueel 2 lettergrepen 

4) Schrijf hier IN HET ROND, ZET JE 

5) Verzin & Schrijf hier een voorwerp, met 1 of 2 lettergrepen op dat past bij wat je bij 1 hebt verzonnen 

6) Schrijf hier OP DE GROND, IN DE GROND, AAN DE GROND, UIT DE GROND op, wat het beste past.  

1 

 

 

2  1 

3 4 IN HET ROND, ZET JE  5  6 OP/IN/AAN/UIT DE GROND 

1 2 1 

1 2 1 

 

Als je alles hebt ingevuld, ontstaat hier je eigen de-baas-speel-blues  
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