Sporen in de sneeuw
muziek

– muziek maken, lezen en noteren

Het heeft gesneeuwd. In het bos zijn dierensporen te ontdekken. Van wie zouden ze zijn?
Met de pootafdrukken uit deze download kun je verschillende muzikale activiteiten doen.
Activiteit 1
Print de losse pootafdrukken (p. 2) meerdere keren. Laat de kinderen bedenken van welke dieren ze
zijn en laat ze per pootafdruk een instrument kiezen dat ze bij het dier vinden passen. Leg de
pootafdrukken in een willekeurige rij. Verdeel de gekozen instrumenten en speel het spoor. Jij wijst als
dirigent de pootafdrukken één voor één aan, zodat de kinderen weten wanneer ze mogen spelen.
Variatie: Leg grote en kleine pootafdrukken neer. Een grote afdruk betekent: luid spelen. Een kleine
afdruk betekent: zacht spelen. Of gebruik alleen de grote afdrukken en leg een sneeuwvlok (wit dopje
of witte pompon) op de afdrukken die in de sneeuw staan. Deze worden heel zacht gespeeld.
Activiteit 2
Volg de beschrijving van activiteit 1. Gebruik geen instrumenten, maar kies voor elk dier een geluid dat
met het lichaam wordt gemaakt. Zorg ervoor dat het geluiden zijn die alle kinderen kunnen maken.
Speel het spoor met de hele groep samen of verdeel de dieren (en dus ook de geluiden).
Activiteit 3
Print de muzieknotaties met pootafdrukken. Bepaal met de kinderen welk instrument bij welke afdruk
past. Verdeel de instrumenten en speel het spoor.
Variatie: Eén van de dieren houdt een winterslaap. Spreek af welk dier. Wanneer zijn pootafdruk aan
de beurt is, wordt deze niet gespeeld. Er valt een korte stilte.
Activiteit 4
Volg de beschrijving van activiteit 3. Gebruik geen instrumenten, maar kies voor elk dier een geluid dat
met het lichaam wordt gemaakt. Zorg ervoor dat het geluiden zijn die alle kinderen kunnen maken.
Speel het spoor met de hele groep samen of verdeel de dieren (en dus ook de geluiden).
Activiteit 5
Speel een spoor (van pagina 4-7) met geluiden die je met je lichaam maakt en laat de kinderen raden
welk spoor het is.
Activiteit 6
Verdeel de kinderen in groepjes. Geef elk groepje een aantal pootafdrukken. Laat ze hiermee hun eigen
spoor leggen. Ze bedenken er bijpassende geluiden bij en maken deze met het lichaam of instrumenten.
Dit oefenen ze een aantal keer. Daarna spelen ze hun stuk voor de groep.

Veel plezier!
Juf Anke meer muziek? Kijk op de muziekpagina van jufanke.nl
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