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Van Canon naar muziek  

We gaan in dit onderwerp  ritmes zoeken rond het thema trein.  

Met behulp van muziekinstrumenten, handen, voeten, vloer, tafels; wat maar voorhanden is. 

Leuk voor vervolgles: ritmes vertolken met echte instrumenten 

Misschien handig: muzieknoten-memory en  muzieknoten leren lezen 

   

Aan de slag 

 Ritme zoeken 

o Leerkracht (= LK)  biedt ritme aan in 4kwart maat; klappen, stampen, ritmestokjes aan de 

hand van woorden en geluiden uit het bijpassende venster. Denk aan: 

stoomfluit(whooooh whoooh), wielen over bielzen(kedeng kedeng), opstarten van trein (tsjoeke 

tsjoeke steeds sneller..) fluitje conducteur, omroepen vertrek / arriveerplaats…. 

o Leerlingen (=LL) volgen ritme 

 Leuk voor ‘nieuwe groepen’ Namen noemen 

 (1=hele noot    2= halve noot     4= kwart noot     8 = achtste noot ♪) 

o LK noemt naam  vb Anneke (888- /♩♩♩-)  Jan (1) Simone (121)  

o LK speelt ritme voor  (neem de tijd voor herhaling om ritme te kunnen oppakken!) 

o LLspelen ritme na 

o 1 LL noemt eigen naam; op ritme en LL volgen 

 Woorden uit film ritmisch spelen  

o Trein    (1) 

o Reizen    (44- -of 22) 

o De Arend    (424) 

o Eerste spoorlijn   (4444) 

o Achttiennegenendertig   (2288844) 
o Etc 

 Ritmisch ‘Liedje’ maken van de woorden Bijvoorbeeld: 

o Trein 4x    (1)  4x 

o Lekker reizen 2x       (4444)  2x 

o Met de trein 2x    (442)  2x 

o Met zijn allen lekker weg2x (8888884) 2x 

o Trein 4x    (1)  4x 

 In groepjes zelf liedjes maken rond het thema reizen.  

o Maak nu een eigen liedje/ ritme 

 Bespreek ze 

 Oefen ze 

 Presenteer ze 

 Lukt het ook om ze de rest van de groep aan te leren? 

o Extra en Leuk: Verdeel de klas in twee groepjes: 

Reizen nu en reizen toen. Levert het andere ritmes op? 

  
Slot  Evalueren: Hoe ging dit, was het voor iedereen leuk?  

  Welke woorden / begrippen hebben we onthouden rond dit venster door deze in ritmes uit te werken? 
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Basis: we gaan uit van een kwart maat:  4 tellen in 1 maat 

hele noot  (= 4 tellen lang) 

 

halve noot   (= 2 tellen lang) 

 

kwart noot  (= 1 tel lang) 

 
achtste noot  (= halve tel) 

 

 

 

 

 

 

 


