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Groep: 5/6  Les 4: Slaginstrumenten van nu  
 
Dit heb je nodig voor de les:  

• Digitaal schoolbord of smartbord 

• De klas is verdeeld in 4 groepen 

• Werkblad quiz slaginstrumenten 
 

Dit gaan we doen: 
We hebben in de vorige les op djembé-muziek gedanst. 
Nu maken we in deze les via de djembé, het Afrikaanse instrument dat nu nog steeds 
over de hele wereld wordt gebruikt, een overstap naar de hedendaagse 
slaginstrumenten die op school worden gebruikt. 
 

Open hier de videoles: https://youtu.be/U55SoyjS0qU 

 

_____________________________________________________________________ 

Extra 

• Werkblad quiz slaginstrumenten. 

• De Can Can van Jacques Offenbach om als afsluiting te spelen: 
https://youtu.be/IyhsTdfEL1E 

• De klas is al verdeeld in 4 groepen. 

• Elke groep krijgt een muziekteken om te spelen. 

 
 

 

• Zoek zelf naar een instrument (bv  spullen die ze in hun laatje hebben liggen) 

• Let wel op dat elke groep een ánder “instrument” heeft, anders klinkt alles 
hetzelfde. 

• Mocht er geen tijd meer zijn om deze opdracht uit te voeren dan kan dit 
gerust op een ander moment gedaan worden als extraatje. 

https://youtu.be/U55SoyjS0qU
https://youtu.be/IyhsTdfEL1E
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Werkblad: 
Slaginstrumenten 

 
 

1. Luister goed naar het geluidsfragment. Welk instrument hoor je? 

O Triangel 

O Cowbell 

O Maracas 

 

2. Hieronder staan 3 instrumenten. Welk instrument klinkt het hoogst? 
    
O Vibraslap 

O Djembé 

O Triangel     

 

3. Welke slaginstrumenten bespeel je zonder stok(je)? 

O Maracas en triangel 

O Vibraslap en cowbell 

O Maracas en vibraslap 

 

4. In het volgende luistervoorbeeld begint 1 instrument te spelen. Even 

later hoor je nummer 2 en tot slot nummer 3. Kies de juiste volgorde: 

O Djembé – triangel – maracas 

O Djembé – cowbell – guiro 

O Djembé – vibraslap – maracas 

 

5. Spits je oren! Je hoort nu 2 instrumenten samen spelen. 
 
O Maracas en cowbell 
O Guiro en triangel 
O Maracas en triangel 
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6. Alles op een rijtje! Schrijf de juiste naam bij ieder instrument. 
 
Je kunt kiezen uit:  
cowbell – guiro – triangel – vibraslap – maracas - djembé 
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