
 
Proefjes - Muziek maken 
 

Kan jij het beter? Kijk hieronder hoe je het proefje Muziek maken doet! 
Vraag altijd een volwassene om hulp als je een proefje gaat doen! Je mag nooit zomaar iets drinken, 
want misschien is het wel helemaal geen drinken! 

Trommel maken  

Nodig: 

- Grote bak of kom 
- Vershoudfolie 
- Iets om te plakken 

Stappen: 

1. Knip een stuk vershoudfolie. 
2. Maak de vershoudfolie vast over de rand van de bak. 
3. Trek het helemaal strak en plak het vast. 
4. Leg een klein beetje rijst, suiker, zout of couscous op de folie. 
5. Houd iets dat muziek maakt vlakbij. 
6. Dans lekker mee! 

Tip: 

Grote boxen en liedjes met een flinke bas (een laag geluid) geven de beste dansende korrels! 
Probeer ook eens of je de korrels met jouw laagste stem kan laten dansen. 

Xylofoon maken  

Nodig: 

- Heel veel verschillende glazen en bakjes van glas 
- Water 
- Lepel of stokje 
- Een kleurtje als je dat leuk vindt – hoeft niet 

Stappen: 

1. Begin met één glas en doe daar een beetje water in. 
2. Tik met de lepel of het stokje tegen het glas en luister goed. 
3. Doe wat meer water in datzelfde glas. 
4. Tik opnieuw en hoor dat het glas anders klinkt. 
5. Vul alle glazen met wat water totdat ze allemaal anders klinken. 
6. En nu lekker muziek maken! 

Tip: 

Als alle glazen precies dezelfde vorm hebben, kan je in allemaal een andere hoeveelheid water doen. 
Als je ze dan op volgorde zet, heb je een échte xylofoon waar je zelfs liedjes op kan spelen! 



 
Panfluit maken  

Nodig: 

- Dezelfde glazen buisjes of flesjes met een kleine opening, bijvoorbeeld van drankjes 
- Water  

Stappen: 

1. Zet de flesjes of de buisjes op een rijtje. 
2. Doe in het eerste flesje een beetje water en in de flesjes daarna steeds wat meer. 
3. Maak je mond heel klein en blaas vlakbij de opening van de fles schuin naar beneden. 
4. Het is even wat oefenen, maar straks kan jij panfluit blazen! 

Tip: 

Als je het moeilijk vindt om geluiden te blazen, kijk dan of een oudere broer/zus of volwassene het 
wel kan. Kan jij lekker meezingen!. 
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