
CIRCUS - MUZIEKLES                                                                                        

LESDOELEN:  o De leerling kan in groepsverband een eenstemmig lied meezingen
                        o De leerling kan de maat van muziek in beweging weergeven
                        o De leerling kan op een betekenisvolle context bewegen
                        o De leerling ervaart de driekwartsmaat
                        o De leerling maakt kennis met kleurennotatie
                        o De leerling maakt muziek met handbellen of xylofoon met gekleurde staafjes
                        o De leerling ervaart de klankkleuren handbellen of xylofoon en de bespeelmogelijk
                           heden van deze instrumenten

INHOUD:   o Lesbrief met drie muziekactiviteiten
                   o Bladmuziek met kleurennotatie
                   o Bladmuziek met tekst en akkoorden
                   o Mp3 ‘3/4 maat inclusief dierengeluiden’

Circus

You Tube video Circus, lied

Muziekles

De muziekles Circus heeft de ‘Driekwartsmaat’ als thema. Een driekwartsmaat bestaat uit 3 tellen (kwart-
noten) in een maat en voelt en klinkt toch weer heel anders dan een vierkwartsmaat. Je kunt heerlijk 
meedeinen op deze maat. De kinderen ervaren de driekwartsmaat in 3 muziekactiviteiten. Ze doen dit 
via de domeinen Zingen, Bewegen en Muziek maken. 

Muziekactiviteit Zingen

De kinderen leren het lied Circus zingen en tegelijkertijd mee te bewegen met de tekst van het lied. Er 
worden dieren uitgebeeld en zachtjes in de driekwartsmaat mee bewogen. 

Muziekactiviteit Bewegen 

Op muziek (via de mp3) worden er allerlei circuskunstjes gedaan; na-apen, koorddansen, tijger sprongen 
maken, lopen als een olifant. De meesten onder begeleiding van de leerkracht en uiteindelijk mogen de 
kinderen hun eigen kunstjes aan elkaar laten zien. 

Muziekactiviteit Muziek maken via kleurennotatie

Via het bladmuziek met kleurennotatie kunnen de kinderen het lied zelf meespelen bijvoorbeeld met 
handbellen of een xylofoon met gekleurde staafjes (in Boomwhackers kleuren). Heb je een piano of 
keyboard in de klas? Er zijn Boomwhackers stickers verkrijgbaar die je op de toetsen kunt plakken. Ideaal! 

Muziekles geven aan kleuters

Vraag je jezelf af hoe het ook al weer zat met het KVB model, kleurennotatie, muzieknoten leren lezen of 
zelfs hoe muziekles te geven aan kleuters ? In onze blogs lees je daar alles over!
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https://youtu.be/iTv5zKneoOM
https://muzieklessentoontjehoger.nl/blog/kleurennotatie/
https://muzieklessentoontjehoger.nl/blog/muzieknoten-leren-lezen-mini-cursus/
https://muzieklessentoontjehoger.nl/blog/hoe-geef-ik-muziekles-aan-kleuters/
https://muzieklessentoontjehoger.nl/blog/

