
Activiteit 4: Muziek beluisteren & Regenbuis maken 

     

 

 

Leerdoelen (Eindtermen) 
- De leerlingen leren muziek/geluiden te beluisteren en te ervaren, ze houden rekening met 

kenmerken van de muziek. 

- De leerlingen leren te improviseren en experimenteren met een muziekinstrument, in 

muzikaal samenspel leren ze er gebruik van te maken. 

- De leerlingen staan open voor muziek uit andere landen en culturen. 

Verloop activiteit 
Zet de leerlingen in een kring in een knusse hoek, laat ze hun ogen sluiten. Zet vervolgens 

regenwoudgeluiden op en gebruik je zelfgemaakte regenbuis om de leerlingen tot rust te laten 

komen. Doe dit een minuut of twee, laat daarna de leerlingen terug hun ogen open doen. Wat 

hebben ze gehoord? Waarom een regenbuis (omdat het veel regent in het REGENwoud)? Zet de 

leerlingen nu aan de slag om zelf een regenbuis te maken, dit is zeer gemakkelijk en vraagt niet veel 

tijd. Wanneer de regenbuis gemaakt is, kunnen de leerlingen deze ook beschilderen. Alles klaar? Zet 

de regenwoudgeluiden terug op en laat de leerlingen nu mee een regengeluid maken. 

Voorbereiding en materialen 
Voorbereiding:  

- Regenwoudgeluiden opzoeken (typ ‘Rainforest Sounds’ in YouTube in en je vindt een groot 

aanbod aan geluiden of leen een Bosgeluiden-cd in de plaatselijke bibliotheek) 

Materialen: 



- 2 lege keukenrollen per kind 

- Stevige tape (bv. Duct Tape) 

- Maïs/rijst/bonen voor de regen 

- Perkamentpapier of bakpapier 

- Stiften of verf en penselen 

Knutselverloop 
Begin met het snijden van een brede gleuf van een 1/2 centimeter in een van de keukenrollen. Open 

de gleuf en beetje. Neem nu de andere rol en duw het in de eerste rol op de plaats waar je de gleuf 

gemaakt hebt. Tape de twee buizen vast op deze plaats. Bevestig aan één uiteinde het perkament 

papier en tape het op zijn plaats. Stop nu een handvol maïs, bonen of rijst in de buis. Bedek het open 

einde ook met perkamentpapier en tape het vast. Nu ben je klaar om het te laten regenen. Schilder 

de buis in een gewenste kleur, vervolgens kan je er ook nog Indiaanse tekens of dieren uit het 

regenwoud op tekenen. Als je inspiratie nodig hebt voor traditionele tekeningen, kijk dan zeker naar 

de bijlagen die bij dit document horen. 

 


