
 

 
 

Ieder heeft een plekje 
Lesmateriaal bij ‘Apennoten’ 
Inleiding voor kringgesprek (optioneel): 
Mijn allerliefste plekje in huis is op de bank. 's Avonds ga ik daar lekker zitten met een 
kopje thee en kijk een beetje televisie of lees een boek. De poes ligt dan naast me in haar 
mandje. Dat is haar lekkerste plekje. Wat is jouw lekkerste plekje in huis? En waarom? Ik 
ken een liedje over een lekker plekje en dat gaat zo: 
 
 
 
 
  



 

 
 

Beluisteren 
Ieder heeft een plekje’ met zang kan je hier beluisteren. 
De instrumentale versie kan je hier beluisteren. 
 

Spelen 
Bij dit liedje leren de kinderen het C-akkoord op een ukelele te spelen. Op bepaalde 
momenten in de muziek kunnen ze dit aanslaan. Wanneer je niet over ukeleles beschikt 
kan je klankstaven gebruiken ( C E G gestemd).  
 

Wat hebben we in de uitzending gebruikt? 
- Ukelele  

 

Speelwijze 
In de uitzending van Apennoten spelen de kinderen op een ukelele. De klankstaven zijn een 
suggestie wanneer je niet over ukeleles beschikt en de triangel is een speelsuggestie.  
 

Ukelele 
De vier snaren van de ukelele zijn van boven naar beneden als volgt 
gestemd: G C E A Spelen van het C-akkoord: Zet je vinger van je 
linkerhand in het derde vakje van de onderste snaar (A-snaar). Sla 
vervolgens met de duim van je rechterhand van boven naar beneden 
alle vier de snaren in een vloeiende beweging aan. Zo speel je het C-
akkoord. (zie foto) Op de woorden blauw gemarkeerd in de bladmuziek, 
kan het C-akkoord op de ukelele gespeeld worden.  
 

Klankstaven 
De losse klankstaven C E G vormen samen ook het C akkoord. Deze klankstaven  
worden ook aangeslagen op de woorden blauw gemarkeerd in de bladmuziek.  
 

Triangel 
Op de woorden geel gemarkeerd in de bladmuziek, wordt de triangel bespeeld. 
 
Instrument 
Het instrument dat centraal staat in de uitzending ‘Ieder heeft een plekje’ is de ukelele.  
Wist je dat… 

- De ukelele lijkt op de gitaar, hij heeft alleen 4 snaren in plaats van 6 
- Een instrument dat op de ukelele lijkt ooit van Portugal naar Hawaï kwam 
- In Hawaï toen Portugese houtbewerkers waren die zich verveelden, en zo de ukelele 

maakten 
 
Uitzending 
De volledige uitzending kan hier bekeken worden. 

https://www.zappelin.nl/playlists/39
http://download.omroep.nl/ntr/schooltv/apennoten/apennoten_14_mp3_iederheefteenplekje.mp3
https://www.zappelin.nl/apennoten

