Tekenen op muziek
Luister naar het ritme van de muziek en teken op een wit blad
Zet de muziek maar aan en doe je ogen dicht... luister naar het ritme van de muziek. Wat
hoor je? En wat kun je allemaal tekenen op dit ritme? Gaat het ritme snel of langzaam? Dit
gaan we vandaag oefenen.
Duur

: 30 minuten

Voorbereidingstijd

: 10 minuten

Ontwikkeling

: Cognitieve ontwikkeling: Kleuren en vormen
Creatieve ontwikkeling: Beeldende expressie,
Muzikale expressie
Motorische ontwikkeling: Fijne motoriek,
Sensomotorische ontwikkeling

Doelgroep

: Peuter (2 tot 4 jaar), Kleuter (4 tot 6 jaar)

Soort activiteit

: Creatief, Muziek, dans en drama

Groepsgrootte

: Individueel, Groep tot 3 kinderen, Groep tot 10
kinderen, Groep meer dan 10 kinderen

Wat heb je nodig?
wit blad (A4 of A3 formaat)
potloden of wasco
iPad/computer om de muziek af te spelen
evt. verf
evt. schorten
evt. kwasten

Voorbereiding
Lees de activiteit goed door en zet de materialen klaar. Test de muziek van te voren, zodat je straks gelijk aan de slag kunt.

Ontwikkelingsgebieden stimuleren
Tijdens deze activiteit stimuleer je verschillende ontwikkelingsgebieden. De ontwikkeling van de zintuigen valt onder de
sensomotorische ontwikkeling. Tijdens het tekenen op muziek gebruikt het kind zijn gehoor. Het kind luistert naar het
ritme van de muziek en tekent iets op het witte blad met zijn fijne motoriek. Je stimuleert zowel de muzikale expressie als de
beeldende expressie. Het kind leert te luisteren naar het ritme terwijl het met eigen fantasie op het witte blad mag tekenen.

Aan de slag!
Geef uitleg aan de kinderen over de activiteit. We gaan vandaag tekenen op muziek. Leg de witte bladen voor de kinderen
neer en geef de kinderen potloden of wasco krijtjes.
De kinderen mogen een potlood of krijtje in hun hand vasthouden. Vervolgens doen ze hun ogen dicht en zet jij de muziek
aan. We gaan tekenen op muziek. Wat komt er op in jouw gedachten? Teken het maar! Teken je snel of langzaam op het
ritme? Alles is goed!
Na afloop openen we weer onze ogen en bekijken we samen wat we hebben getekend. Iedereen heeft dezelfde muziek
gehoord, maar juist wat anders getekend :-)
Bekijk onderstaande Youtubelink ter inspiratie voor het tekenen op muziek.

Tekenen op muziek
https://youtu.be/g5rAUbJR-OM

Muzieksuggesties
Deze muzieksuggesties kun je gebruiken tijdens de activiteit. Je mag natuurlijk ook zelf je muziek uitzoeken!
https://youtu.be/o_6UU6_Cqw8
https://youtu.be/45lNvNsdPLc
https://youtu.be/Jng3e9IUQxE

Variatie
Je kunt deze activiteit ook met verf uitvoeren. Bekijk het onderstaande filmpje ter inspiratie. Veel succes!

Verven op muziek
https://youtu.be/X1WMX8nT71A

