
 

 
 

Peer, citroen, appel en banaan 
Lesmateriaal bij ‘Apennoten’ 

Inleiding voor kringgesprek (optioneel): 

Vroeger ging ik op vakantie in een hele krappe auto. Mijn zusje en broertje zaten 

naast mij en daarbij ook heel veel koffers! Het was zo krap dat ik bijna mijn benen 

niet kon strekken. Hebben jullie ook weleens in een te krappe auto gezeten?  

 

Ik ken een liedje over een bijzondere autorit. 

De 

instrumentale versie van ‘Peer, citroen, appel en banaan’ kun je hier beluisteren. 

 

 

 

http://download.omroep.nl/ntr/schooltv/apennoten/apennoten_10_mp3_peercitroenappelenbanaan.mp3


 

 
 

Zingen, spelen en lezen en noteren 

 

Wat kun je gebruiken? 

- Lotusfluit 

- Klankstaven C' B A G E D C 

- Shakers 

 

  

  

 

 

 

         Lotusfluit        Klankstaven 

 

Zingen 

Na de woorden 'peer', 'citroen', 'appel', 'banaan', 'sla' en 'ei' klap je twee keer in je 

handen (2x 1/8).  Dit is in maat 3, 4, 7, 15 en 16. Tot slot zwaaien de kinderen gedag 

en roepen 'Bonjour!' 

 

Spelen 

 

Leg de klankstaven van rechts naar links (van hoog naar laag) in de juiste volgorde 

neer: C' B A G E D C. 

Leer één van de kinderen de reeks van links naar rechts (van hoog naar laag) in het 

juiste ritme en tempo te spelen. 

Geef een ander kind de lotusfluit. Na de laatste toon (C) op de klankstaven blaast 

het kind op deze fluit. 

Op de plekken waar eerst werd geklapt, schudden de kinderen nu twee keer met de 

shakers. 

 

 

http://www.zappelin.nl/apennoten/printbladen/4023


 

 
 

Lezen en noteren

 

De volgende oefening wordt niet gezongen maar de woorden worden ritmisch 

uitgesproken. 

Spreek de woorden ritmisch uit en klap op de X in de handen.  

Herhaal deze twee maten. Tap met de voet de puls duidelijk mee (tellen in de maat: 

1, 2, 3, 4). 

Laat de klas dit meedoen en varieer met dynamiek, bijvoorbeeld hard en zacht. 

Doe het ook in playback (dus zonder geluid, alleen de lippen bewegen) zodat de 

leerlingen alleen op de juiste plek en ritmisch in de handen klappen. 

Bedenk met de kinderen andere woorden die in dit ritme kunnen worden opgezegd. 

Eén woord met één lettergreep en daarna drie woorden met twee lettergrepen, 

bijvoorbeeld: ‘snoep, patat, pizza en kroket’ of ‘hond, giraffe, panda en dolfijn’. 

Instrument 

Het instrument dat centraal staat in de uitzending ‘Peer, citroen, appel en banaan’ 

is de trombone. Om de kinderen wat meer te leren over de trombone staan 

hieronder twee voorbeelden van hoe een trombone kan klinken en ook een aantal 

leuke feitjes. 

 

 Voorbeeld trombone (klassiek) 

 Voorbeeld trombone (blues) 

 Feitjes trombone 

 

De volledige uitzending kan hier worden bekeken. 

 

http://www.zappelin.nl/apennoten/audios/21
http://www.zappelin.nl/apennoten/audios/36
http://schooltv.nl/files/Werkblad/Onderbouw_PO/Apennoten/apennoten_10_muziekinstrument_trombone.pdf
http://www.schooltv.nl/video/apennoten-peer-citroen-appel-en-banaan/#autoplay

