Muzikale Quiz met vLS
Muziek | Instrumenten | Vanaf groep 3 | Bron: van Limburg Stirum Korpsen
Misschien ken je Sander van de van Limburg
Stirum Korpsen wel. Hij is de afgelopen tijd
langs geweest op een aantal scholen in
Wezep en omgeving om daar muziekles te
geven. Hij weet van alles over
muziekinstrumenten. Wat weet jij over
muziekinstrumenten? Sander gaat je een
heleboel instrumenten laten zien en laten
horen. Weet jij welke instrumenten het zijn?
Maak daarna je eigen “Wie is het?”-spel en
leer zo met je broertje en zusje alle
instrumenten kennen.
Nodig:
• Een computer, tablet of smartphone
• Een broertje of zusje
• Print drie keer het instrumentenblad uit (zie hieronder) of gebruik een digitale
versie op je tablet of smartphone
Aan de slag:
• Start het filmpje (zoek op YouTube naar ‘Muzikale Quiz samen muziek maken’).
• Beantwoord eerst de vragen over de muziekinstrumenten. Hoeveel vragen heb jij
goed?
• Beantwoord daarna de vragen over het muziekkorps.
• Daarna speelt Sander een aantal liedjes op de trombone, herken jij ze?
• Maak nu je eigen “Wie is het?”-spel. Geef één van de instrumentenbladen aan je
broertje of zusje. Je houdt er één zelf en het derde blad gebruik je om alle
instrumenten uit te knippen. Leg de losgeknipte instrumenten op de kop. Pak
allebei één van de instrumenten. Dat is het instrument dat de ander moet raden. Jij
moet ook één van de instrumenten raden. Je mag om de beurt één vraag stellen
die je alleen kunt beantwoorden met ‘Ja’ en ‘Nee’. Bijvoorbeeld: “Is het een
blaasinstrument?”. Streep alle instrumenten door die het niet kunnen zijn.
Uiteindelijk raad je welk instrument die ander van de stapel heeft getrokken.
Klaar?
Welk instrument zou jij wel willen leren spelen? Waarom? Wat vinden je vader en moeder
daarvan?
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