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Lessenserie bij “Het best bewaarde geluid ter wereld” 

Een theatervoorstellen van Max Tak      
 

Groep 2 
 
 
Deze lessuggestie bereidt de kinderen voor op de voorstelling “Het best bewaarde geluid ter 
wereld” van Max Tak. De eigen groepsleerkracht gaat met de groep aan de slag tijdens twee 
(muziek)lessen.  
 
 
Domein horen: Omgevingsgeluid 
Leerdoel: kinderen kunnen luisteren en opmerken wat voor geluiden er in hun directe en 
indirecte omgeving klinken. Ze leren deze onderscheiden en structureren.   
 
Domein maken: Geluidenavontuur 
Leerdoel: kinderen maken geluiden/muziek bij een verhaal, waarbij ze geluiden indelen in 
schud-, tik- en trommelgeluiden. 
 
Lespakket: 
 

• Uitgebreid lesplan voor twee samenhangende lessen, voorbereidend op de 
theatervoorstelling “Het best bewaarde geluid ter wereld”. 

• Overzicht benodigde materialen per opdracht 
• Printbaar werkblad 
• Aanwijskaarten kip – slang – olifant 
• Overzichtskaarten ritmische instrumenten per categorie 
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Groep 2 
Lessenserie bij “Het best bewaarde geluid ter wereld” 
 
Les 1: Wat hoor ik daar? 
 

0-5  
 

Warming -up  

5-10 
 

Geluidenavontuur  

10-30 Wat hoor ik? 
• tik tik wie ben ik 

(met variaties) 
• waar is de wekker? 
• wat zit er in het 

doosje? 

Blinddoek 
Doosjes gevuld met 
steentjes, een belletje, rijst, 
niks, etc 
Tikkende wekker 
 

30-45 Kip, slang of olifant? 
• instrumenten 

indelen 
Kippen-, slangen- of 
olifantengeluid?  

Schoolinstrumenten: tik, 
schud en trommel 
Prints van kip, slang, olifant 

 
 
Les 2: Geluiden verklanken 
 

0-5 
 

Warming-up  

5-10 
 

Geluidenavontuur  

10-25 Verklank het plaatje 
Hard - zacht 
 

Print werkblad  

25-35 Wat hoor ik? 
Geluiden in de klas horen en 
verklanken 

Schoolinstrumenten: tik, 
schud en trommel 
 

35-45 Geluidenavontuur met 
stemmen en instrumenten 

Prints van kip, slang, olifant 

 
  Groep 2 – Les 1 
 
Warming-up 
Voordat je aan de muziekles begint, is het fijn om het lichaam en de stemmen even los te 
maken. Dit doen we met een korte warming-up: 
 

• Schud je handen een voor een los. Eerst je linkerhand, dan je rechterhand. 
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• Doe hetzelfde met je voeten en je onderbenen. Draai en schud ze lekker los.  
• Maak een brommergeluid met je mond en laat de kinderen meedoen. Geef met je 

hand de toonhoogte aan (hoeveel gas je geeft met de brommer). Lage toon = lage 
hand. Als je hand omhoog gaat, gaat ook de toon omhoog.  

• Dit dirigeren kun je ook door een leerling laten doen. 
• Maak je lijf nog wat losser; maak je even heeeeel groot en dan weer heeeel klein. Het 

is extra leuk als je ook je gezicht mee laat doen: wanneer je je helemaal groot maakt, 
maak dan ook grote ogen, open mond, steek je tong uit, doe maar gek. Heel klein: 
maak een muizengezichtje met samengeknepen mond en ogen. 

• Wissel groot en klein in steeds sneller tempo af.  
• Draai de schouders los, van voor naar achter en van achter naar voor.  
• Rek je uit alsof je net uit bed komt. 

Zo, de lijven en stemmen zijn lekker opgewarmd! 
 
Geluidenavontuur 
Verzin een avontuur van ongeveer 5 minuten. Aan het verhaal voeg je geluiden toe. Als er 
een klein muisje piept, maak je echt een piepend geluid. De kinderen doen elk geluid dat je 
maakt na. Je kunt de geluiden koppelen aan de vijf basisgeluiden van ZangExpress.  
TIPS: 

- Om veilig de stem op te warmen, is het verstandig de geluiden op te bouwen van lief 
naar juichen, dus van zacht naar heftiger.  
Waarom? Om dezelfde reden dat je bij sport niet je opwarming begint met een 
keiharde sprint. Het is beter de spieren langzaam en rustig warm te maken. 

- Maak “glijdende geluiden”, oftewel geluiden die van laag naar hoog en andersom 
gaan. Met een sirene gaat dat automatisch.  
Waarom? Om zo de kinderen onbewust hun bereik te laten verkennen en gebruiken.  

- Maak een spannend verhaal, met een kop en een staart. Je verhaal mag echter wel 
volkomen raar zijn! 
Waarom? Wanneer je je inleeft in een situatie, gaan je strottenhoofd en stembanden 
min of meer automatisch in de juiste stand. Je denkt er niet over na, je lijf weet 
precies wat het moet doen. Zo oefen je op natuurlijke manier verschillende 
stemtechnieken. 

 

     
Lief 

zacht 
zwoel 

Sirene 
deftige dame 

vuurpijl 

De Snik 
“Oh nee!” 

teleurgesteld 

De Heks 
“Nènènènè” 

nasaal 

Juichen 
open en blij 

“”Hee!” “Yeah!” 
Wat hoor ik? 
Je maakt de kinderen middels diverse spelletjes bewust van geluiden en verschillende 
klanken. Hiervoor kun je (enkele van) de volgende oefeningen gebruiken: 
 
Tik, tik, wie ben ik? 
Een spel dat iedereen wel kent. Een kind zit met de ogen dicht. Een ander kind tikt op de rug 
en zegt de woorden “Tik, tik, wie ben ik?” Kan het kind raden wie op zijn of haar rug tikt? 
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Raad het geluid 
In plaats van tikken op de rug, mag een kindje nu een ander geluid maken. Gebruik 
bijvoorbeeld geluiden die je in de klas tegen kunt komen, zoals:  

- verfrommelen van papier, 
- scheuren van papier, 
- knippen in papier, 
- knippen met een schaar (zonder papier), 
- tikken met een potlood op tafel 

 
Je kunt ook geluiden van buiten het lokaal gebruiken 

- tingelen van een belletje 
- schudden met een pak hagelslag 
- een ballon die langzaam en piepend leegloopt 
- kraken van een papieren of plastic zak 
- etc 

 
Raad het instrument 
Pak de ritmische schoolinsrumenten erbij en bekijk ze met de kinderen. 
Bespeel een van de instrumenten zonder dat de leerlingen het zien.  
Weten ze welk instrument het was? 
 
Waar is de wekker? 
Verstop een tikkende wekker. Laat één of twee kinderen zoeken naar de wekker.  
Extra spannend: lukt het de wekker te vinden voor hij gaat rinkelen? 
Laat de klas aanwijzingen geven, bijvoorbeeld door op de benen te trommelen.  
Dichterbij de wekker = sneller en/of harder trommelen. 
 
Wat zit er in het doosje? 
Vul doosjes met verschillende dingen. Kunnen de kinderen raden wat erin zit door met het 
doosje te schudden? 
Suggesties voor vulling doosjes: 

- rijst 
- knikkers 
- steentjes 
- potloden 
- etc 
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Kip, slang of olifant? 
Voor je liggen de ritmische schoolinstrumenten. Maar, ze liggen allemaal door elkaar.  
Leg ze eventueel eerst per instrument bij elkaar. 
 
Laat de kinderen het plaatje van de olifant zien. Weten de kinderen hoe een olifant loopt? 
Met zware, bonzende passen. Welke instrumenten kunnen dat geluid het beste nabootsen? 
Leg alle trommelinstrumenten bij het plaatje van de olifant. 
 
Doe hetzelfde voor de tikkende instrumenten voor de tokkende en pikkende kip en 
voor de schudinstrumenten voor de sissende slang 
 
Verdeel de instrumenten over de kinderen. Vertel een kort verhaaltje over de slang, kip en 
olifant. Wanneer de kinderen hun dier horen, mogen ze geluid maken met hun instrument.  
Wijs hierbij eventueel het plaatje aan van het dier. 
TIP: 
Eindig het verhaaltje met dat de dieren een voor een naar huis gaan. Dit is de aanleiding 
voor de kinderen om per instrumentgroep hun instrumentje op te ruimen / in te leveren. 
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Groep 2 - Les 2 
 
Start weer met een warming-up en een kort geluidenavontuur. Met het oog op de 
voorstelling is het leuk om alledaagse geluiden te gebruiken in je verhaal. Geluiden van de 
klas of van thuis (een druppelende kraan, ruisende verwarming, loeiende stofzuiger etc). 
 
Verklanken mbv kaartjes 
Probeer de geluiden van de kaartjes (werkblad) met de kinderen te verklanken. Dat houdt 
simpelweg in: geef het een klank met behulp van je stem, je lijf of (ritmische) instrumenten. 
Bespreek met elkaar welke geluiden hard zijn en welke zacht. 
 
Regen maken – hard en zacht 
Maak het geluid van regen met je lichaam. Regen is soms superlicht en soms komt het met 
bakken uit de hemel. Maak met elkaar dat onderscheid. Je kunt het bijvoorbeeld zo 
opbouwen: 

• zeer lichte regen: wrijf met je handen over elkaar 
• lichte regen: knip met je vingers. Vinden kinderen dit moeilijk? Laat dan je wijsvingers 

van elkaar glijden en op je bovenbeen landen. 
• matige regen: trommel met je vlakke handen op je bovenbenen 
• stevige regen: trommel harder met je handen op je bovenbenen 
• Stortregen: trappel met je voeten op de grond 

 
Je kunt nu spelen met de hoeveelheid regen. Spreek met de klas gebaren af voor hoe hard 
het regent. Je kunt bijvoorbeeld je handen verder of minder ver uit elkaar doen (als een 
krokodillenbek). Hoe verder uit elkaar, hoe harder het geluid! 
 
Verklanken van geluiden in de klas 
Luister maar eens heel goed naar de geluiden in de klas. Wat horen de kinderen allemaal? 
Misschien het tikken van een klok. 
 

• Verzamel eerst maar eens alle geluiden. 
• Probeer nu de geluiden in de klas te verklanken m.b.v. je stem en lijf of de (ritmische) 

instrumenten. 
• Je kunt het uitbreiden door ook naar de geluiden buiten de klas te luisteren en deze 

te verklanken. Misschien hoor je het ruisen van bomen of het huilen van een kind.  
• Welk geluid vinden de kinderen het leukst of mooist? 

 
Geluidenavontuur met instrumenten 
Sluit af met een geluidenavontuur waar je de net ontdekte geluiden in verwerkt.  
Leuk als het lukt ook de ritmische instrumentjes te gebruiken bij het verhaal!  
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Werkblad  
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bijlagen – ritmische instrumenten
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Tik
INSTRUMENTEN

Instrumenten Leerlijn

ritmestokken claves woodblock

buistrom castagnetten koebel

triangel guiro potloden
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trommel djembe bongo

tamboerijn darbuka Cajon

tabla konga verpakking snoeptomaten

Trommel
INSTRUMENTEN

Instrumenten Leerlijn
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SCHUDEI REGENMAKER SAMBA BALLEN

CABASA SCHELLEN RAAM BELLEN KRANS

bELLEN ARMBAND PAK hagelslag

Schud
INSTRUMENTEN

Instrumenten Leerlijn


