
 

Ganzá shaker
Van een versierd leeg flesje maken we een ganzá shaker
Van een lege fles kun je heel goed een muziekinstrument maken, bijvoorbeeld 
een ganzá. Een ganzá is een metalen schudbus gevuld met rijst of bonen. Je 
hoort de ganzá in allerlei Braziliaanse muziekstijlen terug, bijvoorbeeld in de 
ciranda en de coco. Wij maken onze eigen ganzá shaker!

Duratie : 30 minuten

Voorbereidingstijd : n.v.t

Ontwikkelingsgebied : Creatieve ontwikkeling, Motorische 
ontwikkeling

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

Soort activiteit : Creatief, Muziek, dans en drama

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

• plastic flesje of lege ranja fles (blik)
• rijst of bonen
• stickers

• plastic tassen
• restjes stof
• schaar
• eventueel lijm, plakband en tape

Wat heb je nodig?

Dit is het geluid van een ganzá shaker!
• https://www.youtube.com/watch?v=Za9dZY1LbrM

Kijk dit filmpje om te zien hoe je een ganzá shaker maakt
• https://www.youtube.com/watch?v=fZjywurvgEE

Aan de slag!
• Zorg dat er geen waterdruppels meer in je flesje zitten. Dit kun je doen door het flesje, zonder dop, 

een nachtje op zijn kop te zetten. De laatste druppels kun je met keukenrol wegvegen.  
• Beplak je flesje met stickers, gekleurd plakband, wat je mooi vindt. Gebruik je de blikken van ranja? 

Omwikkelen met lappen oude stof is ook super leuk.
• Vul je flesje met steentjes, kraaltjes, rijst of iets anders dat geluid maakt en er leuk uitziet. Maak je 

eigen mixgeluid door er meer of minder in te stoppen. Als je klaar bent draai je de dop er weer op. 
• Versier je flesje met bijvoorbeeld een strik van plastic. Dat doe je door slierten uit plastic zakken te 

knippen en vast te knopen om de hals van de fles. Shaken maar!

Tip:
Ga met de kinderen naar buiten op zoek naar natuurlijk materiaal voor in het flesje!

 



 

Variatie: Een shaker van papieren bekertjes
Kijk dit filmpje om te zien hoe je een shaker maakt van papieren bekertjes

• https://www.youtube.com/watch?v=JnGwlJGRu78&feature=youtu.be
 


