
                                                                                                      
 

2e Kennismakingsles Ieder Kind een Instrument 

 
Muziekminuut: 

 Namenspel herhalen. Als de beat goed vast gehouden wordt en een nieuw 

item toegevoegd kan worden, kan het uitgebreid worden met een korte 

beweging op de plaats. De groep herhaalt de naam en de beweging 

(bijvoorbeeld een buiging, zwaaien enz) Let op dat de bewegingen 

eenvoudig na te doen zijn en niet te druk…. Geef de kinderen de tijd om 

een beweging te verzinnen, dit blijkt voor sommigen moeilijk te zijn. 

 

Herhaling lied: 
 Het lied van vorige week wordt herhaald. Hierbij wordt nog meer gelet op 

kwaliteit en zelfstandig zingen. 

Als ‘ayo’ aangeleerd is, kan er ‘gespeeld’ worden met de echo. 

Bijvoorbeeld de klas in twee groepen, of een groep op de gang de echo 

laten zingen eventueel een kind (of klein groepje) voor of juist de echo na 

laten zingen 

 

Introductie instrument: 
 In geval van meerdere instrumenten in de klas worden vandaag de andere 

instrumenten getoond en bespeeld. Eventueel een uitgebreidere uitleg 

over de instrumenten van vorige week. 

 

Introductie grafische notatie: 
 Een docent speelt op zijn instrument verschillende geluidjes. Hoog, laag, 

kort, lang, golven. De kinderen reageren op de geluiden dmv bewegingen 

en ervaren lichamelijk de klank. 

De bewegingen worden op papier gezet: aan een van de kinderen wordt 

gevraagd of ze een beweging kunnen tekenen op een A4-vel. Op die 

manier komen er meerdere verschillende tekeningen van verschillende 

klanken voor de klas. 

Dit wordt terug gekoppeld naar klank; klas wordt in groepjes verdeeld en 

ieder groepje wordt verbonden aan een vel met grafische notatie. Als een 

docent een vel aanwijst, laat het desbetreffende groepje zijn geluid horen. 

 

Grafische geluiden combineren in een lied: 
 Docenten spelen het lied ‘spongebob’ (of iets anders waarin een kort 

thema regelmatig terugkeert). Kinderen zingen de zin ‘spongebob 

squarepants’  mee. 

Uiteindelijk wordt deze zin vervangen door de klanken van de grafische 

notatie. Docent speelt het fragment met de ‘snelle’ nootjes, kinderen 

maken 1 maat klanken. 

Eventueel kan je bij de grafische notatie geluiden al aansturen op geluiden 

gekoppeld aan spongebob, zoals zeegeluiden ed. 

 

Afsluiting: 
 Madiwodo wordt gezongen met bijbehorende klap en stamp/klap. 

 


