
 

Ritsel rammel rondom
We gaan buiten met allerlei natuurlijke materialen proberen muziek te 
maken. Welke instrumenten kunnen we maken? 
Maak een vrolijk geluid met natuurlijke materialen! Je kunt met van alles 
rammelen, ritselen, plonsen, trommelen, doe mee! 

Duratie : 45 minuten

Voorbereidingstijd : n.v.t

Ontwikkeling : • Cognitieve ontwikkeling: Sorteren en 
ordenen

• Creatieve ontwikkeling: Beeldende 
expressie

• Sociaal-emotionele ontwikkeling: 
Wereldoriëntatie

• Taalontwikkeling: Mondelinge 
taalontwikkeling

Doelgroep : Peuter (2 tot 4 jaar), Kleuter (4 tot 6 jaar), 6-8 
jaar

Soort activiteit : Muziek, dans en drama, Natuur

Groepsgrootte : Individueel, Groep tot 3 kinderen, Groep tot 10 
kinderen, Groep meer dan 10 kinderen

Wat heb je nodig?
• touwtjes
• allerlei natuurlijke materialen zoals takken, eikels, steentjes

Ontwikkelingsgebieden stimuleren
Je stimuleert de muzikale expressie van het kind tijdens deze activiteit. Het kind maakt allerlei geluiden met 
natuurlijke materialen. Met de fijne motoriek houdt het kind de natuurlijke materialen vast en probeert zo 
muziek te maken. Bespreek samen welke natuurlijke materialen jullie gevonden hebben en hoe je hiermee 
muziek kunt maken. Dit stimuleert zowel de mondelinge taalontwikkeling als de wereldoriëntatie. Het kind 
probeert ondertussen van alles te bedenken om muziek te kunnen maken (cognitieve ontwikkeling). 

 



 

Op zoek naar muziek!
Ga naar buiten toe met de kinderen. Bespreek welke instrumenten ze denken te kunnen maken, maar 
alleen met natuurlijk materiaal. 

Het is handig als je de kinderen wat touw geeft, ze kunnen dan wat meer instrumenten maken. Laat de 
kinderen vervolgens zelf proberen muziek te maken met natuurlijke materialen. Ze mogen hun fantasie de 
vrije loop laten gaan, het is erg leuk als ze zelf instrumenten bedenken en nieuwe manieren vinden om de 
natuur te ontdekken. 
Is het jullie ook wel eens opgevallen dat dieren verschillende geluiden kunnen maken in de natuur? 
Bijvoorbeeld een trommelende specht, een fluitende vogel of een ritselende muis. 

We geven hier een aantal voorbeelden van het gebruik voor natuurlijke materialen als instrument. 
Trommel: gebruik stokjes en takken om te trommelen. Dit kan bijvoorbeeld op een holle boomstam. 
Fluit: als je een grasspriet, dopje van een eikel of een schelpje tussen je twee duimen houdt en gaat blazen 
kun je gaan fluiten! 
Harp/gitaar: gebruik het touw om een harp of gitaar te maken van een gebogen tak.
Rammelaar: je kunt allerlei harde materialen zoals steentjes, eikels of kastanjes in een doosje stoppen of 
zelfs tussen je handen en er dan mee rammelen! 
Ratel: als je met een stok langs een dennenkegel of spijlen van een hek gaat hoor je een ratelend geluid. 
Ritsel: doe een aantal bladeren aan een draadje, ga er met je vingers doorheen en je hoort een ritselend 
geluid. 
Ketsen: sla met twee stenen tegen elkaar
Ruis: doe wat zand in een doosje en beweeg het heen en weer. Je hoort dan een ruisend geluid, net als de 
wind. 
Plons: laat een steen vallen in een plas of vijver.
Laat de kinderen zelf manieren bedenken om geluid te horen in de natuur! 

Variant
Ga tegelijk muziek maken met een ander (eigen gemaakt) instrument, kunnen jullie er een leuk liedje bij 
zingen? 

 


