
Coaching Muzische Vorming – deelapect muziek 

Wim Vanderwaeren  @  De Parel - Heusden 

MUZISCHE OPVOEDING  
DEELASPECT MUZIEK 

    
Bedoeling. 

De leerkracht vertelt het verhaal van hetaapje 

Monkidoe.  Het betreft een eenvoudig verhaal, 

waarin het aapje allerlei avonturen beleeft in het 

bos.  Onderweg komt hij allerlei dieren en/of 

gebeurtenissen tegen die elk op hun beurt vertokt 

worden door een instrument. 

De leerkracht vertelt éénmaal het verhaal, waarbij 

zij op haar beurt elk instrument voor rekening 

neemt.  Nadien volgt een vragenronde waarbij elk 

instrument benoemd en gedemonstreerd wordt.  

Na de eerste vertelling worden de instrumenten 

verdeeld onder de leerlingen en wordt het verhaal 

opnieuw verteld.  Dan spelen de leerlingen in 

plaats van de leerkracht.  Je kan dit verhaal nog 

een keer vertellen waarbij instrumenten onderling 

gewisseld worden. 

Tip. Bij het opruimen kan je de correcte naam van 

Een muzikaal verhaal 

Benodigdheden. 

- schilderij of prent van een bos of aap. 

- een heleboel instrumenten. Ik vermeld ze 

hieronder met de bijpassende beschrijving in het 

verhaal ervan. 

* sopraanxylofoon : aapje Monkidoe 

* altxylofoon : moeder Monkidoe 

* sopraan en altmetallofoon : koeien 

* ritmestokjes : regendruppels 

* cimbaal : kerktoren en bliksem 

* tamboerijn : donderwolken 

* woodblock : specht 

* rasp : kikker 

* maracas : slangen 

Welke doelen worden nagestreefWelke doelen worden nagestreefWelke doelen worden nagestreefWelke doelen worden nagestreefdddd in deze les ? in deze les ? in deze les ? in deze les ?    

B1 Ik kan geluidsbronnen herkennen en benoemen. 
 
B2 Ik kan me echt laten inpalmen door de 
verwondering voor verrassende dingen rondom mij 
 
B8 Ik kan genieten van het creatief spel met klanken 
en ritmes en van muziek in het algemeen 
 
C2 Ik probeer de eigenschappen van geluiden en de 
verschillen ertussen te ontdekken 
 
C3 Ik kan musiceren met zelfgemaakte of bestaande 
instrumenten  

het instrument vermelden, of voor kleuters het 

diertje vernoemen, de leerlingen zullen dan het 

instrument brengen.  Zo krijg je nog een extra 

inoefenronde bij het benoemen van de 

instrumenten. 

 

* handtrom : wolf 

* klokkenspel : vissen 
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1. Leerlingen observeren het schilderij. Laat bos 

en/of aap duidelijk als hoofdmotief naar voor 

komen. 

2. Je vertelt je verhaal aan de hand van elk 
instrument.  Kort samengevat komt het hier 
op neer :  
 

- Het bos slaapt. Alles is stil. De kerktoren slaat 6 

uur. ( lkr slaat op cymbaalcymbaalcymbaalcymbaal 6 keer ) 
 

- Monkidoe  is een klein aapje.   Hij huppelt in het 

bos en neuriet zijn liedje  ( lkr. speelt 

sopraanxylofosopraanxylofosopraanxylofosopraanxylofoonononon    ) 

 

- Zijn moeder roept hem om te eten. ( Lkr. speelt 

altxylofoaltxylofoaltxylofoaltxylofoonononon    ) 

 

- Na het eten speelt hij nog wat in het bos, maar 

het begint te regenen. 

  Eerst zacht, daarna harder ...  ( Lkr. tikt met de 

ritmestokjesritmestokjesritmestokjesritmestokjes.) 

 

- Het begint te donderen. 

    ( Lkr. bespeelt de    tamboerijntamboerijntamboerijntamboerijn en cimbalen en cimbalen en cimbalen en cimbalen. ) 

Lesgang. 

In deze les gaan we wat 

kabaal i n onze klas bewust 

niet uit de weg ! 
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- Hij gaat naar zijn vrienden. 

   Hij hoort slangen en neemt een rume bocht ! 

 ( Lkr. bespeelt de maracas/schudbusje maracas/schudbusje maracas/schudbusje maracas/schudbusje . ) 

 

- Hij vervolgt zijn weg en komt bij een vijver, 

waar hij een visje  ziet opspringen . 

  ( Lkr. bespeelt klokkenspel.klokkenspel.klokkenspel.klokkenspel. ) ) ) )    

 

- De kikkers kwaken luid naar hem. 

 ( Lkr. bespeelt de rasprasprasprasp. ) 

 

- Hij hoort zijn vriendje de ekster. 

( Lkr. bespeelt de woodblockwoodblockwoodblockwoodblock, eventueel 

meerdere blokken. ) 

 

- Heel ver in de wei hoort hij de koeien, hun 

bellen tegen elkaar slaand... 

 ( Lkr. speelt op de metalmetalmetalmetalllllofonen.ofonen.ofonen.ofonen.    ) 

 

- Opeens komt de wolf uit de struiken 

gesprongen... 

(  Lkr. speelt op de handtromhandtromhandtromhandtrom, heel hard en 

kloppend, wrijvend... ) 

 

- Robby schrikt en loopt vlug weg. 

(  Lkr. speelt vlug op de sopraasopraasopraasopraanxylofoon.xylofoon.xylofoon.xylofoon.    ) 

 

- Onderweg komt hij alles heel vlug tegen. 

  ( De lkr. overloopt nog allealleallealle instrumenteninstrumenteninstrumenteninstrumenten. ) 

- Hij springt vlug weg, in zijn hol.  Gered ! 
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Bijlagen. 

Lied.  

‘Ik ben het aapje Monkidoe, Monkidoe, Monkidoe. 

  Ik ben het aapje Monkidoe en ik zing met mijn 

oogjes toe, ja-woe !’ 

 

Tip : in plaats van zing kan je ook ‘loop’, ‘speel’, 

‘eet’ of watnog meer gebruiken.  Zo zijn kinderen 

ook aan het improviseren bij het musiceren. 

 

Tip : laat nuances aanbrengen in het gebruik van de 

instrumenten.  Tik harder/zachter met de 

ritmestaven.  Tik harder/zachter op het woodblock.  

Je kan een accent steken in het klokkenspel... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                  

                     
 

                        
 

                                               
 

We zitten ook op het web! 

Bezoek ons op: 

http://swp.deparelheusden.be 

of contacteer me voor meer gegevens !     pimwie@mail.com 

Pagina 3 Lesfiche kleuter/1ste 1 

                             
 
 

              
 

                      
In volgorde : sopraanxylofoon, altmetalofoon, 

woodblock, cymbaal, tamoboerijn, klokkenspel, 

schudbusje, handtrom, ritmestokken, maracas, rasp 

( je kan ook een guiro gebruiken  ) 
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