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MIEKE HEEFT EEN LAMMETJE - KLEURENNOTATIE                                    

LESDOELEN:  o De leerling kan in groepsverband een eenstemmig lied meezingen
                        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 van handbellen of xylofoon en de bespeelmoge
                           lijkheden van deze instrumenten

Mieke heeft een lammetje

YouTube video Mieke heeft een lammetje (Kinderliedjes Mama Cozy), lied

Mieke heeft een lammetje is een bekend oud-Hollands liedje. Het lied bestaat alleen uit kwartnoten 
en is daarom makkelijk te spelen voor de kinderen. Voor je het weet, spelen en zingen de kleuters het 
lied tegelijk:)

Muziekactiviteit Muziek maken via kleurennotatie

Kleurennotatie is een prachtige vorm voor kleuters om via kleuren in aanraking te komen met muziek-
notatie. Het basisprincipe van kleurennotatie is een kleur die overeenkomt met een klank ofwel 
muzieknoot. Bijvoorbeeld: rood staat voor de noot C, oranje voor de noot D etc. Boomwhackers zijn 
daar een super voorbeeld van en worden al veel gebruikt op basisscholen.

De kinderen volgen de gekleurde noten en spelen het lied met handbellen of 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! 

Wil je meer weten over Kleurennotatie of Muzieknoten leren lezen, in onze blogs lees je er meer over. 

Muziekles geven aan kleuters

Lees onze blog Muziekles geven aan kleuters over het KVB model, de 5 domeinen en hoe muziekles 
te geven aan jonge kinderen.

Boomwhackers Playalong
Ken je onze Boomwhackers Playalong video’s al? Onze video’s zijn speciaal gemaakt voor de kleu-
ters/onderbouw. Niet te snel, behapbaar en leuk om te doen. Op de website pagina Winkel met 
Muzieklessen kun je onze Boomwhackers Playalong video’s vinden. 

INHOUD:   o Bladmuziek met kleurennotatie

https://www.youtube.com/watch?v=8EtyYtS8bKA
https://muzieklessentoontjehoger.nl/blog/hoe-geef-ik-muziekles-aan-kleuters/
https://muzieklessentoontjehoger.nl/winkel-muzieklessen/
https://muzieklessentoontjehoger.nl/winkel-muzieklessen/

