
 

 
 

Knuffelbeer 
Lesmateriaal bij ‘Apennoten’ 

Inleiding voor kringgesprek (optioneel): 

Ik heb vannacht slecht geslapen. Ik lag een beetje te dromen en toen moest ik 

opeens denken aan mijn knuffel van vroeger. Ik had vroeger een konijn van oude 

lappen. Als ik dan niet kon slapen ging ik knuffelen met mijn konijn en viel ik toch in 

slaap. Hebben jullie ook een lievelingsknuffel? Ik ken een liedje over een knuffel. 

 

 
 

De instrumentale versie van ‘Knuffelbeer’ kun je hier beluisteren. 

 

 

 

 

http://download.omroep.nl/ntr/schooltv/apennoten/apennoten_8_mp3_knuffelbeer.mp3


 

 
 

Zingen en spelen  

 

Wat kun je gebruiken? 

 Klokkenspel 

 Klankstaven C E G 

 Ukelele 

 

 

 

 

 

 

                  

Klokkenspel             Klankstaven 

 

De vier snaren van de ukele zijn van boven naar beneden als volgt gestemd: G C E A. 

Stem de ukelele door middel van een stemapparaat.  

 

Spelen van een C akkoord op de ukelele: 

Zet de derde vinger (ring vinger) van de linkerhand in het derde vakje van de 

onderste snaar (A snaar). Voor kinderen is het misschien makkelijker om de 

wijsvinger te gebruiken. Sla vervolgens met de duim van de rechterhand van boven 

naar beneden alle vier de snaren in een vloeiende beweging aan. 

 

Op maat 3, 5, 13 en 15 slaan de kinderen op de klankstaven C, E of G of op de ukelele 

het C akkoord. De woorden in het geel gearceerd zijn de maten 3, 5, 13 en 15. 

 

Knuffel oh knuffel, ik kan je niet vinden. Knuffel oh knuffel, ik zie je niet meer. 

Hoe moet het nou als ik straks in mijn bed lig zonder mijn lieve knuffelbeer. 

Knuffel oh knuffel, ik heb je gevonden. Knuffel oh knuffel, nu ben je er weer. 

Straks zullen wij lekker samen gaan slapen, dag welterusten knuffelbeer. 

 

Op het einde van het liedje speelt één kind in een rustige beweging van een hoge C 

naar een lage C op het klokkenspel. Dit is in de laatste maat (maat 22).  

 

 



 

 
 

Instrument 

Het instrument dat centraal staat in de uitzending ‘Knuffelbeer’ is de hobo. Om de 

kinderen wat meer te leren over de hobo staan hieronder twee voorbeelden van hoe 

een hobo kan klinken en ook een aantal leuke feitjes. 

 

 Voorbeeld hobo - Slangenmuziek 

 Voorbeeld hobo – ‘Scheherazade’ van Nikolaj Rimsky-Korsakov 

 Feitjes hobo 

 

De volledige uitzending kan hier worden bekeken. 

 

http://www.zappelin.nl/apennoten/audios/16
http://www.zappelin.nl/apennoten/audios/22
http://schooltv.nl/files/Werkblad/Onderbouw_PO/Apennoten/apennoten_8_muziekinstrument_hobo.pdf
http://www.schooltv.nl/video/apennoten-knuffelbeer/#autoplay

