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MET DE LIFT - MUZIEKLES                                                                         
LESDOELEN:  o De leerling kan in groepsverband een eenstemmig lied meezingen
                        o De leerling ervaart de klanktegenstelling hoog-laag in muziek
                        o De leerling kan de namen van enkele muziekinstrumenten benoemen
                        o De leerling ervaart via beweging de klanktegenstelling hoog-laag in muziek
                        o De leerling ontdekt, door manipuleren en experimenteren, klankaspecten van 
                           zijn of haar stem
                        o De leerling ervaart het opwarmen van de stem

Met de lift

YouTube video Met de lift, lied

Muziekles

De muziekles Met de lift heeft de klanktegenstelling ‘Hoog en Laag’ in muziek als thema. De kinderen 
gaan via drie muziekactiviteiten hoge en lage klanken ervaren. Ze doen dit via de domeinen Zingen, 
Bewegen en Luisteren. 

Note: Hoog-Laag klanken kunnen kleuters lastig vinden. Een hoge toon van een muis terwijl hij laag 
op de grond loopt, beschouwen zij als laag. Een lage toon terwijl je op tafel staat, beschouwen zij 
als hoog. De toon van de laagste pianotoets is voor hen indrukwekkend en groots en dus hoog. Ze 
benoemen daarom vaak laag als hoog en v.v. 

Muziekactiviteit Zingen & Bewegen

De kinderen leren het lied Met de lift zingen en bewegen tegelijkertijd met de tekst van het lied mee.  
“Ga je met mij met omhoog?” Op de tenen staan en armen omhoog. “Ga je met met mij omlaag?” 
Naar beneden tot een kleine hurkzit. Daarnaast ervaren zij in een andere muziekactiviteit het op-
warmen van de stem via een leuke warming up oefening. Een denkbeeldige ballon wordt hiervoor 
gebruikt en deze wordt op verschillende manieren opgeblazen. Daarna vliegt de ballon omhoog en 
omlaag. Hierbij worden hoge en lage tonen gebruikt die de stembanden goed laten werken.

Muziekactiviteit Luisteren

De kinderen gaan naar hoge en lage klanken luisteren van verschillende muziekinstrumenten. Klinkt 
het instrument hoog of laag? Kunnen ze de klank nadoen met hun stem? Weten ze misschien welk 
instrument het is? Aan de hand van de flashcards koppelen ze klanken aan een afbeelding van het 
muziekinstrument. 

Muziekactiviteit Muziek maken

In een aparte muziekles kunnen de kinderen het lied Met de lift ook meespelen met Boomwhackers. Ga 
naar Met de lift - Boomwhackers Playalong voor meer informatie over deze les. 

DIT LIED IS OOK VERKRIJGBAAR ALS BOOMWHACKERS PLAYALONG!!! Zie info op website. 

INHOUD:    o Lesbrief
                   o Flashcards van muziekinstrumenten
                   o Mp3 ‘Hoog en Laag’

https://youtu.be/fa1xRS9lbA0

