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Houd jij van muziek? Wist je dat je je eigen
muziek kan maken met spullen en geluiden die je
in en om jouw huis vindt? Laten we dat eens
ontdekken!
Tip: het is leuk als je wat geluiden kan opnemen,
misschien mag je daar de telefoon van je vader of
moeder even voor lenen.

STAP 1: Start met een ritme
Hoor jij ook zoveel vogels ﬂuiten buiten? Luister
naar de vogelgeluiden rondom je huis, in de tuin,
in een park vlakbij of op weg naar school. Als je
kunt neem de geluiden dan op.
Extra: er zijn ook voorbeelden van vogelgeluiden.
Wij hebben een stukje voor je opgenomen van
vogels in de vroege ochtend. Dan hoor je de vogels
het best. Luister hier. Je kunt ook naar
www.vogelbescherming.nl/vogelgids
gaan om vogelgeluiden te beluisteren.

Maak een ritme bij de vogelgeluiden
Beluister de vogelgeluiden die je zelf hebt
opgenomen of onthouden en ontdek een deuntje.
Maak hier vervolgens een ritme van en trommel
het dan met je handen op je bovenbenen meerdere
keren achter elkaar.
Tip: Om de muziek in vogelgeluiden te ontdekken,
kun je je opname ook eens met je ogen dicht
beluisteren. Hoor je andere klanken en ontdek je
ook ander ge-tsjilp en gepiep?

STAP 2: Onthoud je ritme met een ritmezin

STAP 3: Een klank maken bij jouw ritmezin

Om je ritme makkelijker te onthouden kun je er
een bekend woord van maken. Je kunt fruitsoorten,
maar ook je hobby of lievelingseten gebruiken:

Nu je een ritme hebt, is het jd voor klanken. Een
klank kun je natuurlijk met je stem maken als je zingt,
maar ook met instrumenten zoals een piano of gitaar.
Wist je dat je de spullen in je huis ook als instrument
kunt gebruiken?

Bijvoorbeeld:
Ÿ 'Tsjiep-tsjiep-tsjiep tsjiep-tsjiep-tsjiep
tsjiep-tsjiep-tsjiep tsjie----p'
Ÿ 'Poﬀertjes poﬀertjes poﬀertjes cake'
Ÿ 'A-na-nas a-na-nas a-na-nas peer'

Welke spullen liggen er in je slaapkamer waar
je geluid mee kunt maken?
Verzamel verschillende spullen uit je slaapkamer
bij elkaar. Gebruik wel veilige spullen. Misschien
willen je ouders wel even controleren of al je
instrumenten veilig te gebruiken zijn.
Ÿ Zet de spullen die je hebt gevonden goed neer
zodat je een muziekopstelling hebt.
Ÿ Maak een foto van jouw muziekopstelling.
Ÿ

- Wat is er allemaal mogelijk?
- Welke eﬀecten vind je bijzonder?
Dit is jouw ritmezin
Ÿ Klap of trommel jouw ritmezin nog een paar
keer achter elkaar tot het vanzelf gaat.
Ÿ Probeer het nu nog eens, van het luisteren naar
de vogels, tot het maken van het ritmezin, tot je
drie verschillende ritmezinnen hebt.
Extra: Kun je jouw ritmezinnen ook opschrijven?
Maak hiervan een foto. zoe.nl@gmail.com

Extra: probeer dit ook eens met keukenspullen: een
pan, een doos, deksel of emmer als trommel. Postelas eken om een stevige schoenendoos of broodtrommel spannen als snaren van een gitaar. Lege
ﬂessen vullen met verschillende hoeveelheden water.

STAP 4: Oefenen maar!
Nu ga je aan de slag met je muziekstuk. Speel jouw
ritmezinnen op je muziekopstelling in een bepaalde
volgorde. Bepaal zelf de volgorde en het tempo; hoe
vlot of langzaam je speelt, en verander dit soms.
Als je blij bent en een goede volgorde hebt gevonden,
maak je een opname van jouw muziekstuk. Kun je
geen opname maken? Laat jouw muziekstuk aan
iemand uit jouw gezin horen.
Extra: Zoek een ve e beat op internet en speel je
eigen natuurmuziek erdoorheen! Hoe cool en gaaf
klinkt dat! Wij hebben ook een beat voor je
uitgezocht. Luister hier maar eens.

Als het goed is heb je nu deze foto's
en geluidsopnamen:
Geluidsfragment 1: vogelgeluiden van buiten
Foto: je zelfgemaakte ritmezinnen op papier
(extra)
Ÿ Foto: de muziekopstelling die je voor jouw
muziekstuk wilt gebruiken.
Ÿ Geluidsfragment 2: je eigen muziekstuk.

Ÿ

Ÿ

Misschien vindt jouw klas het ook wel leuk om je
foto's te zien of geluidsfragmenten te beluisteren.
Deel ze dan in je digitale omgeving van je klas. We
zijn benieuwd naar je foto's en de muziekopname
van je natuurmuziek.
Veel muziekplezier!

De geluidsfragmenten in deze les zijn verzameld
op deze pagina:
h ps://cultuurbedrijfriqq.nl/cultuurﬂits-4

Deze les is samengesteld door:
muziekdocent Laurien Kuster
laurienkuster@hotmail.com

Deel je werk!
We zijn superbenieuwd naar je foto's!
Deel je ze met ons?
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