
 

 
 

De Vlinder 
Lesmateriaal bij ‘Apennoten’ 

Inleiding voor kringgesprek (optioneel): 
Gisteren zag ik een mooie vlinder op een bloem zitten. Hij fladderde van bloem naar bloem. 
Zouden jullie ook zo graag een vlinder willen zijn? Een vlinder met prachtige vleugels in alle 
kleuren van de regenboog! Je kan dan overal naar toe vliegen! Waarheen willen jullie 
vliegen als je een vlinder zou zijn? En wie weet hoe de vlinder wordt geboren? (rups/pop) 

Ik ken een liedje over een vlinder en dat gaat zo: 

 

 



 

 
 

Beluisteren 
‘De Vlinder’ met zang kan je hier beluisteren. 

De instrumentale versie kan je hier beluisteren. 

Knutselen 

Bij dit liedje over de vlinder is het leuk om te knutselen. Verschillende vlinders van 
verschillend materiaal waarmee de kinderen kunnen meewegen op de muziek.  

Wat hebben wij in de uitzending gebruikt? 
- Zelf geknutselde vlinders 

 
Speelwijze 
Deze speelwijze is niet gebruikt in de uitzending van Apennoten. Dit lesmateriaal is een 
extra speelsuggestie.  
 
Klokkenspel/Klankstaven 
Wanneer je het leuk vind om in dit liedje met instrumenten te werken is dat mogelijk. Een 
kloppenspel of klankstaven zijn hiervoor geschikt. In de bladmuziek is gemarkeerd op welk 
moment de kinderen de verschillende tonen aan moeten slaan (zie gele arcering 
bladmuziek) Dit zijn de tonen F, D en G die ook te vinden zijn op het klokkenspel en/of de 
klankstaven. Let op: in de bladmuziek is te zien dat de noten van hoog naar laag gaan. Let 
daarop wanneer je de klankstaven uitzoekt.  
 
Instrument 
Het instrument dat centraal staat in de uitzending ‘De Vlinder’ is de panfluit. Wil je de 
kinderen meer leren over de panfluit? Hier vind je een voorbeeld van het geluid van de 
panfluit. Ook is het leuk om de panfluit zelf te knutselen. Hoe? Dat kan je hier vinden.  
 
Wist je dat… 

- De pijpjes van de panfluit aan de onderkant dicht zijn. 
- De panfluit meestal gemaakt wordt van bamboe 
- Er zelfs een panfluit bestaat van glas 

 
Uitzending 
De volledige uitzending kan hier bekeken worden. 

 

https://www.zappelin.nl/playlists/39
http://download.omroep.nl/ntr/schooltv/apennoten/apennoten_16_mp3_devlinder.mp3
https://www.zappelin.nl/playlists/38
https://www.zappelin.nl/printbladen/4064
https://www.zappelin.nl/apennoten

