Instrumenten poster

De kinderen leren een grote verscheidenheid aan instrumenten kennen.
De kinderen leren de namen en ontdekken hoe deze instrumenten bespeeld worden.
Richtlijn timing: 30’

De interactieve digitale poster vind je via deze link:
https://www.academiehamme.be/kennismakinginstrumentenzang

Mogelijke vragen om leerlingen te begeleiden:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Wat hebben alle instrumenten op de eerste rij met elkaar gemeen? (snaren)
Hoe bespeel je deze instrumenten? (strijken met een strijkstok)
Hoe bespeel je de instrumenten op de tweede rij? (door te blazen)
Welk instrument ken je hiervan bij naam?
Bekijk samen de filmpjes van deze blaasinstrumenten en benoem ze.
Wie kan er nog blaasinstrumenten ontdekken op de poster?
Ken je een instrument ervan bij naam? (bekijk de filmpjes van de minder gekende instrumenten).
Wie kent het verschil tussen de drie gitaren? (akoestische gitaar, elektrische gitaar, basgitaar)
Is het laatste instrument op de vierde rij ook een gitaar? (harp)
Hoe zou de harp klinken? (filmpje bekijken)
Ons lichaam heeft ook een instrument in zich. Waar vind je dit terug op de poster? (stem)
Zoek de twee instrumenten die horen bij de groep van de slaginstrumenten. (drumstel en
xylofoon)
Op de vijfde rij staat nog een blaasinstrument. Wie kent de naam ervan? (saxofoon)
Hoe heet het instrument op de poster dat wel een vleugel lijkt te hebben? (vleugelpiano)
Op de poster staat een instrument dat we vooral in een kerk terugvinden. Wie kent dit
instrument? (orgel) Hoe zou dit klinken? (filmpje bekijken)
Aan welk instrument moet je trekken en duwen? (accordeon) Hoe zou dit klinken? (filmpje
bekijken)
Zoek de trompet, zoek de dwarsfluit, zoek de harp, zoek de viool, …
Klinkt een viool hoger of lager dan een contrabas? Waarom? (hoe kleiner het instrument, hoe
hoger het klinkt)
Wie zingt er graag?
Welk instrument zou jij graag willen spelen en waarom?

EXTRA: In de muzikale geschenkdoos zit een poster om op te hangen in de klas. Kopieer de poster
ook voor elke leerling. Zij kunnen thuis via de QR-code de interactieve poster zelf verder ontdekken.
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