
Lessuggestie: DNA      groep 45678 
Wat is DNA? DNA bepaalt welke kleur haar je hebt en bepaalt grotendeels wat er 
gebeurt in je lichaam. Het is een code die voor ieder mens uniek is. Het lied DNA 
gaat over familie, niet enkel bloedverwanten, maar ook pleegfamilie, stiefmoeder, vader, 
broer en zus. DNA kun je letterlijk nemen, maar is ook een manier van leven, waarden die 
je met elkaar bepaalt. Bijvoorbeeld de manier hoe we met elkaar omgaan, we zorgen voor 
elkaar, dat zit in ons DNA. 

Groep 4&5&6 
Domein zingen 
Leerdoel: kinderen kunnen unisono zingen alsof het uit 1 mond komt.  

Groep 4&5&6 
Domein spelen  
Leerdoel: kinderen kunnen op de 2e en de 4e tel meetikken of klappen in het 
refrein 

Groep 7&8 
Domein maken 
Leerdoel: Kinderen herschrijven het refrein zodat het passend is voor hun eigen 
situatie. 

Groep 7&8 
Domein weten 
Leerdoel: kinderen kunnen door middel van het tellen van lettergrepen een 
nieuwe passende tekst componeren. Kinderen kunnen rijmen en passen dit toe. 

Zangtechniek 

Dit lied heeft een mooie spanningsboog, van heel klein en ingetogen naar ‘uit volle 
borst’, in het 5e ‘juichende’ basisgeluid. 
Het couplet zing je met je spreekstem, met uitzondering van ‘tis ingewikkeld 
soms…en het eerste  pre-chorus Oooh, soms doet het een beetje pijn. Dit zing je in 
je lieve stem, het eerste basisgeluid. 
Het eerste refrein mag een stuk luider klinken, in het 5e basisgeluid. Het 2e pre-
chorus mag met de snik het 3e basisgeluid. 
Je kunt dit lied ook in groepjes zingen, dus begin met een klein groepje en laat 
steeds meer kinderen aanhaken. 
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Muziekles 
Je kunt de kinderen mee laten klappen en tikken op de 2e en de 4e tel. 

Vakoverstijgend 
Biedt veel aanknopingspunten om het te hebben over de verschillende 
gezinssituaties die kinderen thuis hebben. 
Het is mooi als er hierdoor meer begrip naar elkaar ontstaat. Kinderen kunnen 
zichzelf tekenen/schilderen en ook hun familie. Hang dit op in de klas. De clip 
biedt mooie aanknopingspunten, teken je eigen eettafel. 
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