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“Muzieksporen”     Lessenserie gemaakt door Ellis Nijdam/ november 2020 

 

 

 

Deze lessen sluiten aan bij het project ‘Sporen in de natuur’ voor groep 1 binnen 

het programma ‘Wortels & Vleugels’. De kinderen leren muziek te maken op 

allerlei manieren maar vooral door goed te luisteren! De handpop ‘Haas’ is 

overal bij en praat met de kinderen over wat ze leren… 
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Les 1 

Zingen als een lijster!  

Opdracht 1 – zingen van het lied ‘de slak en het haasje’ 

De kinderen leren het lied ‘de slak en het haasje’. Ook maken ze geluiden en bewegingen die 

horen bij het lied. Met Haas praten de kinderen over wat ze hebben geleerd. 

  

Het lied wordt geoefend en door de groepsdocent herhaald om het thema levend te          

houden. 

Opdracht 2 – Ra..Ra..wie ben ik? 

De kinderen krijgen onderstaande geluidsfragmenten te horen. Welke dieren horen ze? 

o een zwerm bijen…  

o muggen tijdens de vlucht 

o een kudde loeiende koeien 

o knorrende en etende varkens 

o huilende wolven 

                                                                                      

Kunnen ze de geluiden ook nadoen met hun stem? Hoe beweegt het dier? En kunnen ze de 

geluiden en de bewegingen omschrijven? (kort/lang; groot/klein; sterk/zacht; hoog/laag)? 
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Opdracht 3 – Het klankspel 

De geluidsfragmenten uit de tweede opdracht worden met behulp van Orff-instrumentjes 

door de kinderen nagebootst. De kinderen worden in groepjes verdeeld en kiezen per 

groepje een van de vijf geluidsfragmenten. 

De kinderen luisteren goed naar elkaar. Wat vonden ze ervan? Kon je de dierengeluiden 

herkennen? En.. vond Haas het er een beetje op lijken? 
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Les 2 

Horen, zien en spelen… 

De les begint met een korte terugblik op de 1e muziekles. Ook Haas is weer van de partij. 

Samen zingen de kinderen het lied uit les 1: ‘de slak en het haasje’. Daarbij worden de 

bewegingen en geluiden natuurlijk niet vergeten! 

Opdracht 1 – Horen en schrijven van geluidssporen 

Opnieuw gaan de kinderen aan de slag met geluidsfragmenten: 

o Blatende schapen en hond 

o Eenden en een haan in de verte 

o Kraaien en eksters op het dak 

o Zeemeeuw aan het strand 

                                                                

 

Tijdens het zingen van het lied: ‘Wat hoor ik toch?’ proberen ze te achterhalen welke dieren 

ze horen. Kunnen ze het ook opschrijven? Of tekenen? Nadat ze afbeeldingen hebben gezien 

van ritmische notaties luisteren de kinderen nog een keer maar nu tekenen ze wat ze horen.  

Opdracht 2 - Bodypercussie 

Regen, wind en onweer maken ook muzieksporen… De kinderen gaan naar aanleiding van 

geluiden van onweer, bliksem, regen en hagel muziek maken met hun eigen lichaam, hun 

vingers, handen en voeten!  
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Les 3 

Zelf instrumenten maken 

Vooraf: 

De kinderen verzamelen materialen (zand, fijne kiezeltjes, beukennootjes, schelpjes, 

twijgjes…en iets wat niet in de natuur thuishoort!) en maken daarmee samen met de 

leerkracht verschillende shakers. 

Benodigdheden: wc rolletjes, lampionpapier, verf, schaar en lijm.  

De rolletjes worden gevuld met het gescharrelde materiaal. Ieder kind gebruikt zijn/haar 

eigen materiaal (niet teveel materiaal in het rolletje. Je moet nog kunnen schudden!). Aan 

beide zijdes wordt het rolletje afgeplakt met het lampionpapier en tot slot beschilderd.  

                          

Opdracht 1 – scharrelen en 

schudden! 

De kinderen laten hun shakers zien 

en laten horen hoe verschillend ze 

klinken. Kunnen de kinderen met 

hun shakers ook verschillende 

natuurgeluiden nabootsen? 

Opdracht 2 – takkenmuziek! 

 

Ook met takken kun je muziek 

maken! De kinderen hebben allerlei 

takken verzameld: dikke, dunne, 

korte, lange… Allemaal maken ze 

een ander geluid. Hoe klinken ze op 

een emmer, de grond, een stoel, de 

deur..? Met de stokken en de 

zelfgemaakte shakers uit opdracht 1 

gaan de kinderen ritmes uitvoeren 

en bootsen ze natuurgeluiden na, 

zoals regen, wind, hagel, bliksem en 

het gerommel van de donder. 
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Les 4 

Er was eens…een klankverhaal 

Opdracht  – verzin een verhaal waar muziek in zit 

De kinderen kijken naar afbeeldingen van verschillende huisjes van dieren. Samen bedenken 

ze een kort verhaaltje bij ieder huisje. In het verhaal komen ook geluiden voor: hun eigen 

stem, geluiden van de Orff instrumentjes, de shakers en takken uit les 3, geluiden die ze 

kunnen maken met hun eigen lichaam… Natuurlijk mogen ze er ook bij bewegen! 

Hoe vonden ze de verhalen? Waren ze spannend of grappig? En wat vond Haas ervan…? 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les 5 

Boomwhackers! 

Opdracht 1 – begeleid het lied 

De kinderen gaan aan de slag met het begeleiden van een lied (afhankelijk van het 

jaargetijde, bijvoorbeeld ‘herfst is weer gekomen’) met behulp van boomwhackers. 

Haas helpt de kinderen daarbij: welke tonen moeten ze laten klinken zodat het past bij het 

liedje? Kunnen ze ook verschillende tonen tegelijkertijd laten horen? En hoe klinkt dat dan? 

Wat kun je allemaal doen om tonen uit de boomwhackers te halen? Blazen, schudden, laten 

vallen… 

Met de boomwhackers begeleiden de kinderen niet alleen het lied, maar vertellen ze ook 

een verhaal.  



7 
 

             
 

Opdracht 2 – En nu het ritme 

 

En het verhaal gaat verder. Want tijdens hun wandeling door het bos gaat het plotseling 

regenen… 

De kinderen krijgen het lied ‘Door de regen’ te horen. Ook nu gaan ze de muziek met de 

boomwhackers begeleiden, maar dit keer wordt er meer gelet op het ritme. Ze doen de 

regen na: rikketikketik. Hoe klinkt dat met de boomwhackers? Is het snel/langzaam, 

kort/lang, zacht/hard.. Samen spelen de kinderen in samenklank, akkoorden en ritme het 

liedje ‘Door de regen’. Kon Haas het een beetje waarderen? 
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Les 6 

Zingen en bewegen         

      

Opdracht 1 – de spin Wiedewin 

Tijdens het zingen van het lied ‘de spin Wiedewin’ wordt een groot web van dikke wol 

gesponnen tussen de kinderen die in een wijde kring op de grond zitten. Een kind doet de 

spin na en kruipt door het web. Als het lied is afgelopen laten de kinderen het ‘web’ zakken 

en wordt het kind dat voor spin speelt, gevangen in het web. Dit wordt een aantal keren 

herhaald totdat de kinderen het lied meezingen. 

 

Opdracht 2 – Harp 

De kinderen gaan aan de slag met echte harpjes! Ze ontdekken snaar voor snaar hoe dat 

klinkt, een harp… De snaren vormen het web van de spin Wiedewin. Hoe klinken de draden 

van een web? Hoe klinkt het als de spin door haar web loopt? Langzaam…en snel? Hoe klinkt 

het als de spin haar web weeft? En als er mugjes of vliegjes in het web vliegen? De kinderen 

spelen nu met de harpjes het lied over de spin Wiedewin. Kan Haas ook een beetje 

meezingen…? 

 

 

 


