
 

 
 

Als ‘t regent 
Lesmateriaal bij ‘Apennoten’ 

Inleiding voor kringgesprek (optioneel): 

Pas moest ik door de regen naar huis fietsen. Ik werd helemaal nat. Hebben jullie 

weleens door de regen gefietst? Wat vonden jullie daarvan? En wat vinden jullie er 

van om in een plas te springen?. 

 

Ik ga jullie een liedje leren over de regen.  

 

 
 
De instrumentale versie van ‘Als ‘t regent’ kun je hier beluisteren. 
 

 

 

  

http://download.omroep.nl/ntr/schooltv/apennoten/apennoten_1_mp3_alstregent.mp3
http://download.omroep.nl/ntr/schooltv/apennoten/apennoten_1_mp3_alstregent.mp3


 

 
 

Spelen en klankvoorstelling 

 

Wat kun je gebruiken? 

• Claves 

• Thunder tube 

• Vibraslap  

• Regenmaker 

 
 
 
 
 
 
 

     Claves         Thunder tube        Vibraslap 
 

 

Voorafgaand van het liedje zingen de kinderen vier keer ‘Spitter, spetter, spat’ en 

klappen ze de woordjes mee op hun knieën. 

Zorg door middel van aanwijzingen dat de kinderen na elke maat luider ‘Spitter, 

spetter, spat’ gaan zingen. Maak bijvoorbeeld een steeds groter armgebaar, zoals 

te zien in de aflevering rond 7:50 min. Het geleidelijk versterken van de toon noem je 

crescendo. 

Na elke twee maten kunnen de kinderen op de vierde tel de claves tegen elkaar 

aanslaan (2x 1/8). Dit is in maat 6, 8 en 10. 

 

Bij het laatste woord ‘in’ slaat één kind op de vibraslap. 

 

Als muzikale uitbreiding is een klankvoorstelling van regen en donder mogelijk. Door 

middel van de vibraslap, thunder tube, claves en (zelfgemaakte) regenmakers 

kunnen de geluiden nagemaakt worden van regen en donder. De kinderen met de 

claves, thunder tube en regenmakers maken blijvend geluid. Eén kind op de 

vibraslap maakt op aanwijzing het geluid van de bliksem. Bij deze klankvoorstelling 

is er sprake van crescendo.  

 

De aanwijzingen voor de bliksem en crescendo kunnen op eigen aanwijzing, maar je 

kunt er ook voor kiezen om een kind als dirigent aan te wijzen. 

 

http://www.zappelin.nl/apennoten/printbladen/4023
http://www.npo.nl/apennoten/02-04-2016/KN_1680194
http://www.npo.nl/apennoten/02-04-2016/KN_1680194


 

 
 

Instrument 

Het instrument dat centraal staat in de uitzending ‘Als ’t regent’ is de vibrafoon. 

Om de kinderen wat meer te leren over de vibrafoon staat hieronder een voorbeeld 

van hoe een vibrafoon kan klinken en ook een aantal leuke feitjes over dit 

instrument. 

 
• Voorbeeld vibrafoon – ‘MaPa’ van Vincent Houdijk en Vinnievibes 
• Feitjes vibrafoon 

 
De volledige uitzending kan hier worden bekeken. 

 

http://www.zappelin.nl/apennoten/audios/3
http://www.schooltv.nl/files/Werkblad/Onderbouw_PO/Apennoten/apennoten_1_muziekinstrument_vibrafoon.pdf
http://schooltv.nl/video/apennoten-als-t-regent/#autoplay

