
 

Lawaai-orkest 
Maak muziek met verschillende voorwerpen
Neem een pollepel, een paar oude pannen, een sla-couvert en een paar lepels 
en er kan gedrumd worden. Muziek maestro!

Duratie : 15 minuten

Voorbereidingstijd : 10 minuten

Ontwikkeling : • Cognitieve ontwikkeling: Sorteren en 
ordenen

• Creatieve ontwikkeling: Muzikale expressie
• Motorische ontwikkeling: Fijne motoriek
• Sociaal-emotionele ontwikkeling: Zelfbeeld

Doelgroep : Dreumes (1 tot 2 jaar), Peuter (2 tot 4 jaar), 
Kleuter (4 tot 6 jaar)

Soort activiteit : Muziek, dans en drama

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

Wat heb je nodig?
• oude pannen
• pollepels
• houten lepels
• plastic slacouvert
• evt. speelgoedinstrumenten

Ontwikkelingsgebieden stimueleren
Het kind maakt tijdens deze activiteit muziek met verschillende voorwerpen. Dit stimuleert de muzikale 
expressie. Met de fijne motoriek houdt het kind de verschillende voorwerpen vast om er geluid mee te 
maken. 
Evt. kun je de kinderen allerlei opdrachtjes geven tijdens het bespelen van de instrumenten. Dit stimuleert 
de cognitieve ontwikkeling. Het samen muziek maken en liedjes zingen vergroot het zelfvertrouwen van het 
kind (sociaal-emotionele ontwikkeling). 

Voorbereiding
Verzamel potten, pannen, lepels en deksels voor de activiteit. Hiervan kun je bijv. een drumstel maken. 

Tijd om muziek te maken
De volgende voorwerpen kunnen een geweldig drumstel vormen: een pollepel, een houten lepel, een plastic 
slacouvert, een paar oude pannen. 
Met een pan en een lepel kun je heerlijk lawaai maken! Of doe enkele voorwerpen in een plastic 
opbergdoos, druk de deksel stevig dicht en rammelen maar. 
Laat de kinderen lekker experimenteren!

 



 

Variatie
Peuter/kleuter
Je kunt natuurlijk ook speelgoedinstrumenten gebruiken. Ga lekker op de grond zitten met de kinderen en 
pak er muziekinstrumenten bij (trommel, fluit, enz). Zing liedjes of zet zachtjes een muziekje op. 
Laat de kinderen horen dat je niet alleen heel hard muziek kan maken, maar ook heel zachtjes. Doe het voor 
en kijk of de kinderen je na kunnen doen. Dit kun je natuurlijk ook doen met de pannen en lepels. 
Benoem wat je hoort: 'zacht' of 'hard' en wissel het geluid af met stil zijn. Zo leren de kinderen de 
begrippen hard-zacht-stil.

 


