Ratel, Ritsel en Rammelaar
Rammelen, ratelen, ritselen, ketsen, ruisen, plonsen, fluiten of trommelen.
Maak muziek met zelfgemaakte muziekinstrumenten.

Materialen
Takken, eikels, steentjes, dennenkegels en andere
zelfgevonden natuurlijke materialen eventueel aangevuld met
doosjes, touwtjes.

Inleiding
Bespreek in de klas welke muziekinstrumenten de kinderen
kennen. Laat ook muziekinstrumenten zien en bespelen, zoals een
trommel, fluit, triangel, sambaballen. Welke van deze instrumenten
denken de kinderen zelf te kunnen maken, met materialen uit de
natuur?

Naar buiten
De kinderen maken een zelfverzonnen muziekinstrument. Je kunt de kinderen op gang helpen met de
volgende ideeën, maar ze bedenken zelf vast nog iets veel originelers:
1. Trommel: Met stokjes (takjes) kun je trommelen, kun je een holle boomstam vinden om op te trommelen?
Hoe klinkt het trommelen op verschillende voorwerpen? Ken je een vogel die trommelt (specht)?
2. Fluit: Je kunt fluiten door op een grasspriet, eikeldopje, schelpje tussen je twee duimen te blazen. Welke
dieren fluiten (vogels)?
3. Harp of gitaar: Met touwtjes als snaren gespannen aan een gebogen of gevorkte tak.
4. Rammelaar: Zoek harde dingen die kunnen rammelen, zoals steentjes, eikels en kastanjes. Doe ze in
een doosje en rammelen maar. Wist je dat een mannetjes konijn ook rammelaar heet?
5. Ratel: Ratel met een stokje langs een dennenkegel of langs de spijlen van een hek. Welk dier ratelt?
(ratelslang)
6. Ritsel: Maak iets wat ritselt, rijg bijvoorbeeld droge herfstbladeren aan een draad en ritsel door er met je
vingers langs te gaan. Ken je een dier dat ritselt door de bladeren (muis)?
7. Kets: Sla met 2 stenen tegenelkaar.
8. Ruis: Doe droog zand in een doosje en beweeg heen en weer, het schuiven van het zand maakt een
ruisend geluid. Wat maakt een ruisend geluid (de wind)?
9. Plons: Laat een steen vallen in een plas, sloot of vijver. Welke dieren plonzen het water in (kikkers)?

Afsluiting
Alle kinderen maken muziek met hun eigen instrument. Zing
er een leuk lied bij.
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