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WIL JE MIJN VRIENDJE ZIJN - MUZIEKLES                                                 
LESDOELEN:  o De leerling kan in groepsverband een eenstemmig lied meezingen
                        o De leerling kan maat en tempo meeklappen en tikken in een vierkwartsmaat
                        o De leerling kan maat en tempo van muziek in beweging weergeven
                        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

Wil je mijn vriendje zijn?

YouTube video Wil je mijn vriendje zijn, lied

Muziekles

De muziekles Wil je mijn vriendje zijn heeft de ‘Vierkwartsmaat’ als thema. De maat van een lied kun 
je ook wel de hartslag van een lied noemen. Wanneer je de maat meetikt van een vierkwartsmaat, 
tel je 1-2-3-4 met een accent op eerste tel. De kinderen ervaren de vierkwartsmaat in 3 muziekacti-
viteiten. Ze doen dit via de domeinen Zingen, Bewegen en Muziek maken. 

Muziekactiviteit Zingen & Bewegen

De kinderen leren het lied Wil je mijn vriendje zijn? zingen en tegelijkertijd mee te bewegen met de 
tekst van het lied: stampen, springen, zwaaien en stil staan;)

Muziekactiviteit Muziek maken

De kinderen klappen en tikken op muziek in een vierkwartsmaat mee. Er zijn twee versies; een lang-
zaam tempo (60 bpm (beats per minute)) en een sneller tempo (80 bpm). De leerkracht is de ‘diri-
gent’ en de kinderen doen haar na. Wanneer de kinderen het spel doorhebben en in het ritme zitten, 
mag er ook iemand anders de ‘dirigent’ zijn. 

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!

INHOUD:   o Lesbrief met drie muziekactiviteiten
                   o Bladmuziek met kleurennotatie
                   o Bladmuziek met tekst en akkoorden
                   o Mp3 Vierkwartsmaat 60 bpm en 80 bpm

https://youtu.be/BeT1jH6b1nM
https://muzieklessentoontjehoger.nl/blog/

