
Lesbrief bij ‘Sint, Sint, Sinterklaas’ van DuRF   
-Groep 5/6-

    Vragen over de video: 

 
1. Wat wordt er in de oven gebakken?

____________________________________________________________________




2. Wie schrijft de brief aan Sinterklaas?


A. De groene Piet

B. De blauwe Piet

C. De roze Piet


 
3. Wat stopt de groene Piet in haar schoen?


____________________________________________________________________ 
 
4. Wat stopt de blauwe Piet in haar schoen voor Sint?


____________________________________________________________________


 
5. Wat staat er op de brief die de roze Piet in haar schoen vindt? 
 
____________________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________ 



Vragen Vragen over de muziek en het lied: 

1. Wat is goed? Omcirkel A, B of C:

     Het lied begint met een stukje muziek zonder zang. Hoe heet dat?

 
A. Een couplet                B. Een refrein                C. Een intro of voorspel


2.  De eerste 3 zinnen van couplet 1 en 2 worden ‘solo’ gezongen.  
     Wat betekent dat? Omcirkel het goede antwoord.


A. Als je solo zingt, dan zing je samen. 

B. Als je solo zingt, dan zing je alleen. 

C. Als je solo zingt, dan zing je soms samen en soms alleen. 


3.  Je hoort meerdere keren de titel: ‘Sint, Sint, Sinterklaas’ in het lied voorbij  
     komen. Als je dat hoort, dan zingen ze het:


A. Couplet                       B. Refrein                       C. Intro

  

 
4. Welke 3 instrumenten hoor je in het eerste refrein?


1: ______________________  2:  ______________________  en 3: basgitaar


5.  In de brug (het stukje na het tweede refrein) komen 3 titels van bekende  
     Sinterklaasliedjes voorbij. Welke Sinterklaasliedjes herken je?


1: __________________________________________________________________


2: __________________________________________________________________   


3: __________________________________________________________________


6. Hoeveel keer hoor je de titel ‘Sint, Sint, Sinterklaas’ in het lied?  
    Kleur elke keer als je dat hoort een pepernoot in.  
    (Sint, Sint, Sinterklaa-aas’ telt ook mee!!)

    Let op: Soms komt het snel achter elkaar!

 
 

 Veel plezier en een fijne Sint, Sint Sinterklaas!! 




