
Maandag: HET KINDERMUZIEKWEEK-
LIED 2022
Luister het Kindermuziekweeklied 2022 via de 
gratis lesmethode van 123ZING op 123zing.nl/
kindermuziekweek en gebruik de versie van het 
‘spelenderwijsorkest’. 

Laat de hele groep de eerste keer meeklappen op het 

juiste ritme. Verdeel de groep nu in tweeën en speel het 

lied nog een keer af. Laat nu de ene helft op het ritme 

meestampen en de andere helft meetikken op de tafel.  

Donderdag: HOE KLINKT DIT?
Zoek met de juf of meester een kort verhaal uit. Lees 

het eerst een keer voor, zodat je weet waar het over 

gaat. Zijn er geluiden in het verhaal die je met de klas 

kunt namaken? Bijvoorbeeld: lopen, wakker worden, 

spelen, fi etsen, lachen, huilen, vogels die fl uiten, enz. 

Oefen deze geluiden samen. Je kunt er je stem voor 

gebruiken, spullen uit de klas, je lijf als instrument, of 

misschien heeft je school wel muziekinstrumenten. 

De juf/meester laat met een hand als dirigent zien 

wanneer er een geluid gemaakt mag worden. Als de 

hand dicht is, stopt het geluid. 

Dinsdag: VRIENDSCHAP EN MUZIEK
Het thema van de kindermuziekweek is vriendschap. 
Wanneer is iemand een vriend? En hoe kun je een 
goede vriend voor een ander zijn? Kennen jullie al 
liedjes over vrienden of vriendschap? 
Je gaat nu luisteren naar een muziekstuk dat over 
vriendschap gaat. Je mag erbij tekenen, dan heb 
je potloden en papier nodig. Je kunt ook luisteren, 
dansen en misschien meezingen met de muziek. Het 
is jazz muziek van Chet Baker en heet Just Friends. 
Klinkt het vrolijk, verdrietig, snel of langzaam? Welke 
instrumenten hoor je?

Woensdag: MET KLEUR MAAK JE 
HET ZELF
Doe allemaal je ogen dicht en luister. Is het helemaal 

stil of hoor je geluiden? Kijk nu eens rond in de klas. 

Wat maakt geluid of waar kun je geluid mee maken? 

Zoek 6 dingen in de klas waar je een geluid mee kunt 

maken en pak ook 6 vouwblaadjes met verschillende 

kleuren. Elke kleur hoort bij een geluid, bijvoorbeeld: 

rood zijn twee blokken die tegen elkaar slaan.

Nu gaan jullie zelf een muziekstuk maken (= 
componeren). Leg de gekleurde vouwblaadjes in 
een volgorde en speel de geluiden die bij de kleuren 

horen. Iemand kan als dirigent de kleuren aanwijzen. 

Kun je dit ook achterstevoren spelen? Maak nu een 

andere kleurenvolgorde. Klinkt het anders? 

Vrijdag: BLIJDAG
Na een mooie week vol muziek is het nu tijd voor een 
feestelijke afsluiting van de Kindermuziekweek.
Bedenk samen liedjes die bij vriendschap horen en 
schrijf de titels op. Dit wordt je playlist. Vul dit aan 
met andere muziek en liedjes die jullie leuk vinden. 
Tijd om te dansen en te zingen. Kun je het horen of 
de muziek snel of langzaam gaat en dat ook laten zijn 
met je lijf? Veel plezier!

Onderbouw

MUZIEK MET JUF JANINE
DIY activiteiten voor in de klas

Hoi, ik ben juf Janine. Wat leuk dat jullie meedoen 
aan de activiteiten deze week. Veel plezier!


