
 

 
 

De luie beer 
Lesmateriaal bij ‘Apennoten’ 
 

Inleiding voor kringgesprek (optioneel): 
Soms, wanneer je al wakker bent, kan je nog heerlijk in je bed blijven liggen. Nog een 
beetje draaien en luisteren naar iedereen die al uit bed is en druk bezig. Jouw bedje ligt 
nog zó lekker. Je zou wel de hele dag in bed willen blijven liggen. Kennen jullie dat gevoel? 
Zijn jullie uitslapers of houden jullie van vroeg opstaan? Ik ken een liedje over een beer die 
ook wel de hele dag kan slapen. Luister maar eens mee… 
 
 
 
 
  



 

 
 

Beluisteren 
‘De luie beer’ met zang kun je hier beluisteren. 
De instrumentale versie kun je hier beluisteren. 
 
Spelen 
Bij dit liedje begeleiden de kinderen zichzelf in het refrein met hun (zelfgemaakte) shakers. 
Wanneer je niet over shakers bezit, is het erg leuk om deze zelf te maken. Op de website 
van Apennoten is een handleiding te vinden, bekijk de handleiding hier.  
 
Wat hebben we in de uitzending gebruikt? 

- Zelfgemaakte shakers 
 
Speelwijze 
Wanneer de shakers gemaakt zijn, kan je ze gaan gebruiken. Zoals te zien is in de 
bladmuziek, gebruiken we de shakers pas vanaf maat 9. Op de geel gemarkeerde woorden 
in de bladmuziek schudden de kinderen één keer krachtig met de shaker.  
Bij het woordje ‘moe’, blauw gemarkeerd in de bladmuziek schudden de kinderen wat 
langer met de shaker totdat de juf of meester een stop-teken geeft.  
 
Instrument 
Het instrument dat centraal staat in de uitzending ‘De luie beer’ is de piano. Benieuwd hoe 
de piano klinkt? Beluister het geluid dan hier.  
 
Wist je dat… 

- Een piano 80 tot 90 toetsen heeft 
- De piano een snaarinstrument is 
- De toon in de piano wordt gemaakt door het slaan van een hamertje tegen  

een snaar 
 
Uitzending 
De volledige uitzending kan hier bekeken worden. 
 

https://www.zappelin.nl/playlists/39
http://download.omroep.nl/ntr/schooltv/apennoten/apennoten_24_mp3_deluiebeer.mp3
https://www.zappelin.nl/printbladen/4023
https://www.zappelin.nl/playlists/38
https://www.zappelin.nl/apennoten

