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Vlinder | Lente 
 

1. Wat gaan we doen? 
Als jullie naar buiten kijken, dan zien jullie misschien wel al een paar vlinders. Het volgende 
liedje gaat over vlinders! Als je het liedje hoort, is het wel leuk om mee te dansen net als een 
vlinder. Kijk naar het filmpje en dans maar mee. 

2. Benodigdheden 
Open de link hieronder op je tablet of pc en je krijgt meteen het vlinderliedje te zien en te 
horen:  
https://tinyurl.com/ttan98z 

 
3. Uitleg 

Als je meedanst, dan kan dat op verschillende manieren: rondjes draaien, omhoog vliegen of 
omlaag vliegen. Dans nog maar een keer en probeer op zoveel mogelijk verschillende 
manieren te dansen als een vlinder.  

 
Super, dat gaat al heel goed! 
 

4. Hoe werkt het verder? 
Je hebt het liedje nu al twee keer gehoord. Kun je het ook al een beetje meezingen?  
Zo moeilijk is het niet hoor.  

 
Vervolgens mag je altijd nog de kleurplaat met vlinders inkleuren. Die vind je op de volgende 
pagina. 

 
5. Wat gaan we nog meer doen? 

We hebben nu de vlinders gehad, maar we hebben nog meer dieren die geboren worden in 
de lente. Kun jij er een paar opnoemen? Jammer genoeg kunnen we ze buiten niet gaan 
bewonderen…  
 
In het volgende filmpje mag je dierengeluiden gaan raden. Had je deze dieren al 
opgenoemd? Open de link hieronder en klik dan op “Dierengeluiden raden”. Doe je mee? 
https://tinyurl.com/rq4fkt5 

 
Had je alle dierengeluiden goed? Super! Wat heb je goed gewerkt! Wil je hierna nog een 
lenteliedje horen? Open de volgende link en dan op “Liedje”. 
https://tinyurl.com/rq4fkt5 

 
 

Vergeet je niet de kleurplaat op de volgende pagina in te kleuren? 
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Die ene druppel | Lekker dansen 
 

1. Wat gaan we doen? 
Het water is bijna op! Maar je wilde nog gaan douchen! Je krijgt één druppel om je helemaal 
te wassen. Lees snel verder hoe we dat gaan doen. 
 

2. Wat hebben we daarvoor nodig? 
Een apparaat om de muziek van YouTube af te spelen. 
De muziek: https://tinyurl.com/qvce4dq (Douchedruppel Dansspetters) 
 

3. Hoe werkt het? 
Lees hieronder de instructie en bekijk het filmpje van de kinderen in de gymzaal. Vervolgens 
zet je zelf het lied aan om je te wassen. 
Het filmpje: https://tinyurl.com/wchp99m 
 

4. Opdracht. 
• In de muziek hoor je de douchedruppel vallen. Hij valt op je hoofd. Draai voorzichtig 

je hoofd rond om het te kunnen wassen. 
• Je hoort de druppel naar je schouder vallen. Gooi hem van je ene schouder naar de 

andere schouder. Dit hoor je in de muziek. En ook iets sneller! 
• De druppel rolt naar je hand. Gooi de druppel een beetje omhoog om je hand te 

kunnen draaien. Zorg dat je beide kanten van je hand goed wast. 
• Gooi de druppel heel hoog naar je andere hand om die te wassen. 
• Gooi de druppel weer heel hoog. Kun je hem met je navel opvangen? Zorg dat hij 

niet valt! Draai rond met je buik om die te wassen. 
• Gooi de druppel over je hoofd naar je billen. Die moeten natuurlijk ook goed 

gewassen worden.  
• Gooi de druppel weer naar voren. Nu op je knie. Kun je de druppel hooghouden? 

Vergeet de andere knie niet. 
• Laat de druppel naar je voet rollen en draai deze rustig rond. Leg de druppel op je 

andere voet om hetzelfde te doen.  
• Dan is er nog muziek over om zelf te kiezen waar de druppel heen gaat. Wissel 

steeds wanneer je in de muziek hoort dat de druppel verplaatst. 
• Je hoort aan de muziek wanneer de druppel in het doucheputje verdwijnt.  
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5. Extra opdracht. 
Als je wilt, kun je een kort lied zingen over water. Luister naar de opname en zing mee.  
Je vindt het liedje hier: https://tinyurl.com/v3n7uxw 
 
 
Hieronder zie je de tekst van het lied, maar er zijn een paar woorden weg.  
Kun jij de woorden op de juiste plek terugzetten? 
 
Kies uit: slee – bad – kopje – zee – water - kraan 

 

 

Allemaal druppeltjes water 
 

Allemaal druppeltjes water, die vallen uit de kraan. 

Allemaal druppeltjes water, kom uit de lucht vandaan. 

‘s Zomers gaan we met z’n allen zwemmen in de ……………………..…….. 

‘s Winters als het sneeuwen gaat dan pakken we de …………………..….. 

 

Allemaal druppeltjes water, die vallen uit de kraan. 

Allemaal druppeltjes water, kom uit de lucht vandaan.  

‘s morgens als ik wakker word dan ga ik eerst in ……………….…………. 

‘s Avonds voor ik slaap heb ik een …………………………….. thee gehad. 

 

Allemaal druppeltjes water, die vallen uit de ………………………….. 

Allemaal druppeltjes water, kom uit de lucht vandaan. 

Water uit de kraan dat lijkt misschien wel heel gewoon. 

Maar ergens is er een meneer die maakt het ………………………… schoon. 

 

Allemaal druppeltjes water, die vallen uit de kraan. 

Allemaal druppeltjes water, kom uit de lucht vandaan. 

https://tinyurl.com/v3n7uxw
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Sevens | klapspel 
 
 

1. Wat gaan we doen vandaag? 
Een klapspelletje. 

 
2. Wat heb je nodig? 

• Je eigen lichaam (bodysounds) 
• YouTube link: https://tinyurl.com/wbs77sd 
• Grafische notatie  
• Familieleden om het klapspel samen mee uit te voeren 

 
3. Hoe ga je te werk?  
A. Klapspel aanleren met behulp van de YouTube link en/of de grafische notatie 

In dit klapspelletje klap je telkens een reeks van zeven (eenvoudige) klapbewegingen. De 
achtste tel bestaat steeds uit een rust; je wacht één tel voordat je verder gaat. 
In de grafische notatie staat precies beschreven hoe je het klapspelletje uitvoert. Let erop 
dat elke regel twee keer wordt gespeeld! Je kunt het spelletje ook aanleren via 
bovenstaande YouTube link. In plaats van een tafel, gebruiken wij onze schoot om op te 
klappen. 

 
B. Variaties uitproberen 

Lukt het je al goed? Leer je vader, moeder, broer of zus dit klapspelletje en probeer dan ook 
eens de volgende variaties: 
• Heen en terug: als je alle regels hebt geklapt, ga je weer terug naar de vorige regel totdat 

je weer bij het begin bent 
• In canon: de tweede speler begint met de eerste regel als de eerste speler bij de tweede 

regel is aangekomen 
• In tweetallen, met de handen tegen elkaar 
• Deze variaties kun je vinden op: https://tinyurl.com/ry4x2df 
 

C. Eigen klapspel maken 
Wie weet heb je nu wel inspiratie om een heel eigen klapspelletje te maken? 
 

 

   

 
Klap op je schoot 

   

 
Klap in je handen 

   

 
Vingerknip 

   

LET OP: je kruist je handen op je 
schoot! 

   

 
Rust (je wacht één tel) 

Le
ge

nd
a 
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Drums | De motor van elk cool nummer 
 

De drummer van de band wordt ook wel de motor van de band genoemd. Het is de persoon die 
ervoor zorgt dat alle andere bandleden in hetzelfde tempo meespelen, zodat de band loopt als een 
geoliede machine. Als de drummer een vette, strakke beat speelt, dan kan de rest van de band super 
aanhaken. Samen zorgt iedereen dan voor een coole song en een mooi geheel. Maar de drummer, 
dat is de motor. Of je nou luistert naar Lil Nas X, Snelle of naar Michael Jackson. De drummer zorgt 
voor de coole beat. Kun jij dat ook? 

 

We gaan vandaag proberen om onze eigen 
drumbeat te maken. Je hebt je laptop nodig 
en misschien nog een aantal andere 
instrumenten, maar dat ligt aan jou zelf. We 
gebruiken de songmaker, die je ook al hebt 
gezien in de morsecode opdracht en gaan hier 
onze eigen coole beat maken.  

 

Maak je eigen drumbeat 
 

Stap 1: Ga naar: https://tinyurl.com/y5rgv3of 

 
Stap 2: Op de laagste twee regels kun je zelf een ritme bedenken. Je kunt op de onderste (de 
bolletjes) en op de bovenste (de driehoekjes) klikken om je ritme te maken.  
 

Stap 3: Zorg dat je tempo ergens tussen de 80 en 100 staat en klik op play om te horen wat je 
gemaakt hebt. Als je tevreden bent met je ritme, ga je naar stap 4. Zo niet, pas hem dan nog aan.  
 

Stap 4: Speel je eigen ritme. Je kunt dit ritme ook spelen met je eigen lichaam. Bij elk bolletje trap je 
rustig op de grond, bij elk driehoekje klap je in je handen. Probeer altijd precies tegelijk met de 
songmaker te trappen of te klappen.  
 
Tip: Gaat het te snel? Zet dan het tempo wat lager, dat is makkelijker oefenen! 

 
Bonus ronde: Je kunt je ritme ook op verschillende voorwerpen spelen! Elk bolletje staat voor een 
laag geluid; denk aan een lege doos, of de prullenbak. Elk driehoekje staat voor een hoog geluid; 
denk aan een pan, of een mok. Ben creatief en zoek je instrumenten uit. Probeer samen met de 
songmaker je ritme te spelen op je eigen gevonden instrument! 

 

Stap 5: Presenteer je eigen ritme aan iemand anders. Haal je vader, moeder, broer of zus erbij en 
laat horen wat je gemaakt hebt! Het is altijd extra leuk om voor anderen op te treden. 

https://tinyurl.com/y5rgv3of
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Quiz | Toonhoogte 
 

1. Wat gaan we doen? 
Weet je nog dat we de vorige keer een muziekquiz hebben gedaan? Is het goed gelukt met 
de muzikale begrippen? Dan kun je nu een stapje verder gaan. Het tweede YouTube-filmpje 
staat al voor je klaar. Deze keer gaat het over de toonhoogte op de notenbalk en misschien 
kun je die noten al lezen? Houd rekening met het ezelsbruggetje dat hierbij is gezet. 

 

2. Wat hebben we daarvoor nodig? 
Print deze pagina uit, waarop je je antwoorden kunt invullen en maak een goede 
start! Je kunt gerust het filmpje even stoppen om je antwoord op te schrijven.  
Hier vind je het filmpje: https://tinyurl.com/spztyg9 
 
 

3. Vul hier je antwoorden in. 
LET OP: bewaar je antwoorden, want die krijg je pas na de derde opdracht volgende week! 
 
 
 

20 ………………………………..   

19 ………………………………..   

18 ………………………………..    

17 ………………………………..  

16 ……………………………….. 

15 ………………………………… 

14 ………………………………… 

13 ………………………………… 

12 ………………………………… 

11 ………………………………… 

 

10 ……………………………….. 

  9 ……………………………….. 

  8 ………………………………… 

  7 ………………………………… 

 6 …………………………………          
  5 ………………………………… 

  4 ………………………………… 

  3 …………………………………       
  2 ………………………………… 

  1 ………………………………… 

 

 
 

   Eet                Geen              Bananen        Dom              Fruit 

 

 
   F                          A                          C                          E 

    

  WORDT VOLGENDE WEEK VERVOLGD……. 

https://tinyurl.com/spztyg9

GROEP 7/8 - EXTRA OPDRACHT (DEEL 2/3)

https://tinyurl.com/spztyg9


p. 10 SMK Parkstad

 
 

Het grote SMK muziekganzenbord | Spel 

 

Wat heb je nodig? 

- Het speelbord; 
- Een dobbelsteen; 
- Pionnen of iets anders wat je kunt gebruiken; 
- Een krant, tijdschrift of iets anders; 
- Een glas water; 
- Goede zin J. 

 

Doel van het spel: 

De speler die als eerste met zijn pion alle hindernissen heeft overwonnen en de finish heeft bereikt 
is de winnaar. 
 

Voor je begint: 

Print het speelbord uit en leg het op tafel. Iedere speler krijgt een pion en deze worden allemaal in 
het eerste vakje gezet (het vakje dat leeg is).  
 

Spelregels: 

De jongste speler mag beginnen. Om de beurt wordt er met een dobbelsteen gegooid. Elke speler 
mag daarbij zijn pion het gegooide aantal ogen van de dobbelsteen vooruit zetten. Maar let op! Bij 
elk vakje hoort een opdracht.  
 

Een vakje met een rood nummer?  
Kijk naar het extra blad dat toegevoegd is bij dit spel. Daar staat het woord “opdrachten” boven 
geschreven. Voer de opdracht uit die bij het juiste nummer staat. 
 

Een vakje met een kleur? 
Als je op een vakje met een kleur bent beland, lees dan in het midden van het spel wat je moet 
doen. 

 

Een plaatje met een muziekinstrument? 
Probeer het instrument zo snel mogelijk met je stem te laten horen of beeld het instrument uit. 
 

Letter prikken? 
Wijs met je ogen dicht een letter aan in de krant of op het blaadje dat je hebt. Met die letter moet je 
de gevraagde opdracht uitvoeren. 

 

Veel plezier!!! Enne…. Niet foetelen hè ;). 

VOOR DE HELE FAMILIE
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Opdrachten bij de nummers van het muziekganzenbord: 

 

1. Zing het liedje “In de maneschijn”.  
2. Houd je adem 10 seconden in. 
3. Zing een lied met het woord “ik” erin. 
4. Spring 5 keer. 
6. De vloer is lava binnen 10 seconden. 
9. 5x op de grond gaan zitten en weer opstaan. 

 
12. Alle andere spelers moeten een instrument uitbeelden. Jij moet ze allemaal raden. 
14. Fluit of neurie een liedje. De rest van de spelers moet raden welk liedje het is. 
15. Verzin een nieuw couplet voor het liedje “Ik zag twee beren broodjes smeren”.  Ik zag twee…… 
16. Zing een liedje in een andere taal dan Nederlands. 
18. Neem een slok water en gorgel een liedje. 
19. Ff chillen en niets doen. 
 
22. Letter prikken: noem een zanger of zangeres met de letter…. 
24. Beeld een liedje uit (zonder geluid). De andere spelers moeten raden welk liedje het is. 
25. Verzin een liedje voor iemand anders uit het spel; diegene moet het liedje zingen.  
27. Zoek binnen 10 seconden een voorwerp in huis dat muziek kan maken en speel een ritme of 

liedje ermee. 
28. Spring 10 keer. 
29. Noem twee popgroepen, zangers of zangeressen die niet meer bestaan. 
 
33. Balanceer 15 seconden op 1 been. 
34. Laat je beste drumsolo zien. 
36. De vloer is lava binnen 5 seconden voor alle spelers. 
37. Klap twee ritmes, de andere spelers klappen jou na. 
38. Zoek binnen 20 seconden voor alle spelers een voorwerp in huis dat muziek kan maken. Maak 

zo met alle spelers een orkest en speel hetzelfde ritme. 
 
41. Ga 20 seconden in superman/vrouw houding staan op je rechterbeen. 
43. Zing een lied als een operazanger(es). 
45. Letter prikken: noem een popgroep met de letter…. 
46. Ff chillen en niets doen. 
47. Noem een lied waarin een kleur genoemd wordt. Kun je ook een regel ervan zingen? 
 
50. Zing een liedje en spring tegelijkertijd. 
52. Verzin een liedje voor iemand anders uit het spel; diegene moet het liedje zingen. 
53. Letter prikken: noem een zanger of zangeres met de letter….  
55. Laat je beste gitaarsolo zien. 
56. Balanceer 10 seconden op 1 been. 
60. Laat je beste imitatie zien van je muziekjuf of -meester. 
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Antwoordenblad | Uitgave 3 

 
Antwoorden Dance Monkey – Onder elkaar in juiste volgorde 
 
Intro                      
Couplet 
Voorrefrein  
Refrein   
Couplet 
Voorrefrein  
Refrein   
Refrein   
Bridge    
Refrein   
Refrein  
 
 
 
 
 
 

Antwoorden 17 miljoen mensen – Onder elkaar in juiste volgorde 

 
Arm  
Elleboog 
Trilling 
Banen 
Vaders 
Kamers 
Thuis 
Neus 
 

ANTWOORDEN VAN WEEK 15

TIPs VAN DE WEEK
1.	Het	grote	SMK	muziekganzenbord	spel	(zie	pagina	10-12)

2.	Jazz	voor	kinderen:	MrLuca	(Spotify:	http://tiny.cc/uvbqmz)

3.	Instrument	van	de	week:	ukulele!	Wie	er	een	ukulele	heeft	of	altijd	al	eentje	wilde	hebben	en	niet	
precies weet hoe het werkt: http://tiny.cc/zacqmz	Justin	legt	in	dit	tutorial	de	stemming	en	basis	ak-
koorden	uit	(engels).	

http://tiny.cc/zacqmz

