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Het Grutto-groetlied
Luister in groepjes een aantal keren naar het lied  

Grutto-groet en bespreek met elkaar de volgende vragen:

A. Luistervragen
Over de tekst:

1. Hoe ziet de grutto eruit?

2. Waar is de grutto in de winter?

3.  Hoe ziet een weiland waarin de grutto

graag zijn nest bouwt eruit?

En hoe zien de weilanden in Nederland eruit?

4. Welke dieren wonen in de wei?

5. Wanneer legt de grutto eieren?

6. Wat kunnen wij doen aan de problemen van de grutto?

7.  Zijn er woorden die je niet kent?

Wie kan uitleggen wat ze betekenen?

Over de muziek:

8.  Welke instrumenten hoor je?

9.  Welk stukje tekst komt vaker terug? Dit is het refrein.

Hoe vaak hoor je het refrein? Hoor je een verschil

tussen het couplet en het refrein?

10.  Luister naar het geluid van de grutto

op de website van Vogelbescherming Nederland.

Hoe hoor je dit terug in de muziek?

Vragen over de inhoud 
11.  Heb je weleens een grutto gezien?

Zoek op hoe een grutto eruitziet.

12.  Zoek uit hoeveel kilometer de grutto

vliegt na de winter, van West-Afrika

naar Nederland.

13 Wat is Rijke Weidemelk?

14.  Waarom is het belangrijk om

Rijke Weidemelk te drinken?

Leerling
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B. Tekenopdracht
1. Maak terwijl je naar het lied luistert een tekening van de grutto.

2.  Wat hoor je in het lied en wat kun je daarvan in een tekening

verwerken?

Knip jouw grutto uit en laat hem vliegen aan een touwtje  

aan het plafond. Zo zien we het graag, Nederland vol grutto’s!

C. Zingopdracht
Over de grutto is een lied geschreven.  

Luister hier naar het lied. De tekst van het lied:

https://www.vogelbescherming.nl/beleefdelente/filmpjes/bekijken/?&clip=1950
https://www.vogelbescherming.nl/ontdek-vogels/kennis-over-vogels/vogelgids/vogel/?vogel=82
https://www.vogelbescherming.nl/beleefdelente/filmpjes/bekijken/?&clip=1950
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Couplet 2

Al steltenlopend in de wei

Van maart tot mei legt zij haar ei

Maar dit jaar in april

Is onze wei zo stil

Kortgemaaid wordt al het gras

De grutto zit in zak en as

Geen bloemen meer, maar overal mest

Er is geen plaats meer voor haar nest

Refrein

Bridge

’t Is triest en treurig, maar niet te laat

Wij doen ons best voor het klimaat 

Rijke Weidemelk goed voor elk

Voor mens en dier en onze planeet

Zorg jij dat iedereen dit weet?

Refrein

Tekst & muziek: Hanne van de Vrie & Maaike van der Linde

Leerling
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Couplet 1

Tussen de bloemen in de wei

fladderen vlinders, zoemt een bij

Wat hoor ik voor geluid

Een kleine vogel fluit 

Haar borst oranje en snavel lang

Ze roept haar naam uit in haar zang

Ze zoekt een plekje voor haar nest

En bloeiend gras vindt zij het best

Refrein

Over de zee vanuit Afrika

Over het land naar de waterkant

Daar vliegt een held

Daar vliegt een vogeltje

Geef haar een kans

Zij hoort in Nederland

Graag hoor ik de grutto groet, grutto, grutto

Grutto, grutto

Grutto-groet
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Weet je dat een lied vaak bestaat uit meerdere coupletten 

en een refrein?

Een refrein is het onderdeel van het lied met dezelfde woorden 

en dezelfde melodie.

Een couplet is een onderdeel van het lied met andere woorden,  

maar dezelfde melodie.

In het Grutto-groetlied zit ook een zogenoemde bridge. De bridge is 

een stukje tussen een couplet en een refrein in, dat zowel in tekst 

als in melodie afwijkt van de rest. 

Je gaat het lied instuderen.

1.   Begin met het leren van het refrein. Begin met de tekst een  

aantal keer regel per regel voor en na te spreken.  

Pas daarna zing je de tekst. 

Het helpt om bewegingen bij de tekst te bedenken. 

2.  Als je het refrein kent, kun je de bridge leren.  

Doe dat weer regel voor regel.

3. Als je ook de bridge kent, leer je de coupletten een voor een. 

Zangtips
• Rek je uit en kom mooi rechtop staan.

• Adem goed diep in en zucht uit.

•  Maak een paar geluiden zoals een 

brommer, een sirene, een uil of een 

raceauto om je stem op te warmen.

•  Leef je in en leef je uit en vertel het 

verhaal van de grutto met muziek!

Variatie – zingen met de klas 
4. Zing het lied met de hele klas.

5.   Verdeel de tekst over (groepjes)  

kinderen en zing bijvoorbeeld alleen  

het refrein met zijn allen.

6.  Maak het klankstuk (opdracht D) van  

de grutto in de wei en gebruik dat  

als intro voor het lied.
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D. Klankstuk maken (met een groepje of de klas)

In het lied gaat het erover dat de weilanden zo stil zijn geworden. Jij gaat samen met andere kinderen uit je groep of 

de hele klas een muziekstuk maken om de wei weer met geluiden te vullen.

Teken een grote cirkel op een groot vel of het bord met 8 vakken. 

1 vak blijft leeg: de stilte. Je begint en eindigt altijd in dat vak. 

 De andere vakken vul je met geluiden uit het weiland. Verzin samen welke geluiden er allemaal kunnen zijn in het 

weiland.

Bijvoorbeeld:

• een loeiende koe

• een etende koe

• een fladderende vlinder

• het zoemen van een vlieg of bij

• zingende vogels: grutto, tureluur, kievit, eend

• de wind die waait

• het water dat stroomt in een sloot 

• regendruppels die op de grond vallen

• groeiende bloemen en kruiden

• wormpjes die in de grond gangen graven

• fietsende kinderen die langsrijden

• een tractor die door de wei rijdt

Verzin van de geluiden in de vakken hoe je het geluid na kan doen. Een loeiende koe kun je nadoen door ‘boehoe’ te 

zeggen. Het geluid van regen op de grond maak je bijvoorbeeld door met je vingertoppen op tafel te trommelen.  

Je kunt de geluiden nadoen met je stem, met je lijf (bodypercussie), met voorwerpen uit het klaslokaal of met  

muziekinstrumenten. 

Oefen de geluiden door ze in de cirkel aan te wijzen in verschillende volgordes. Op die manier dirigeer je de  

klankcirkel. Laat daarbij een klasgenoot dirigent zijn, die mag de geluiden aanwijzen.

Variatie
Kunnen de geluiden ook harder en zachter worden en welk dirigeergebaar kun je daarvoor gebruiken (bijvoorbeeld je 

hand hoger of lager in de lucht bewegen)?

Variatie
Verdeel de klas samen in 2 of meer groepen en maak zo een meerstemmig stuk. Je kunt daarvoor 2 dirigenten  

inzetten of een dirigent 2 groepen laten aangeven.

Om ideeën op te doen van echte vogelgeluiden en om te horen welke vogels je in de omgeving kunt vinden,  

ga je naar deze website.

http://www.xeno-canto.org/explore/region

