Drummen
Doe-kaart bij deze aflevering
De aflevering:

Hoep speelt als-of gitaar. Hij kan het heel erg goed! Hij wil het liefst popster
worden, een hele beroemde drummer. Hoela weet helemaal niet hoe een drumstel
er eigenlijk uitziet!? De kinderen weten het wel, het heeft trommels en je kunt er
veel lawaai op maken. Samen kijken ze in de kast en maken van blikken en potten
en superdrumstel. Maar of het samenspelen al helemaal goed gaat?
Ga zelf verder waar de uitzending stopt!
In de uitzending worden activiteiten uitgevoerd, waar veel variaties op mogelijk
zijn. Misschien heeft een kind al wel een heel goed idee gehad tijdens het kijken, ga
hier dan op door in een eigen activiteit.
Wat hoor je precies?
De kinderen willen vast ook wel een drumstel maken. Dit kan natuurlijk ook van
kleine conservenblikken. Sommige blikken zijn leeg en andere zijn vol, maken ze
allemaal precies hetzelfde geluid? Laat aan de kinderen niet zien welke vol of leeg
zijn, dit kunnen ze dan zelf ontdekken door te horen en te voelen. Stel tussendoor
open vragen aan de kinderen.
Nodig:
- Lege conservenblikken
- Volle conservenblikken
- Houten
pollepels/verschillende lepels
- Stokjes

Voorbeeldvragen:
- Wat hoor je als je op dit blik slaat? En nu? Hoor je verschil?
- Hoe denk je dat dit komt?
- Welk blik maakt het beste geluid? Waarom?

- Hoe klinkt het als ik het blikje omdraai?
- Klinken alle lepels hetzelfde?
Waar kunnen we nog meer geluid mee maken?
Zijn er in de groep nog meer spullen waar je geluid mee zou kunnen maken? Denk
bijvoorbeeld aan een prullenbak of een emmer. Laat de kinderen ervaren dat je veel
verschillende geluiden kunt maken en dat dit afhankelijk is van waar je drumt of
hoe je de emmer of prullenbak neerzet.
Nodig:
- Emmer(s)
- Plastic prullenbak
- Houten pollepels/verschillende
lepels
- Stokjes
- Vloer
- Stoeltjes
- Kussentje
- Boek
Eventueel:
- Zinken emmer

Voorbeeldvragen:
- Wat hoor je voor een geluid? Draai de emmer nu eens om, hoor je nu een ander
geluid? (geldend voor de emmer en prullenbak) Hoe denk je dat dit komt?
- Wat denk je dat er zal gebeuren als we de emmer op een verhoging zetten? Klinkt
het dan anders? Hoe komt dit denk je?
Tip: Als het mogelijk is zet dan twee emmers en twee prullenbakken in de kring.
Hierdoor kan je heel duidelijk de verschillen horen, je kunt dan kinderen tegelijk
laten trommelen en het verschil laten benoemen.

Methodes:
Deze aflevering en activiteiten zijn te gebruiken bij de volgende thema’s en
methodes:
Ik & Ko ‘Groot en klein’
Kaleidoscoop ‘Sleutelervaring muziek’
Piramide ‘Kleur en vorm’

