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Alle vogels fluiten 
 1 TOT 2 UUR     GROEP 23 

Alle vogels fluiten! Je leert met deze activiteit om te fluiten als 

een vogeltje. Leer fluiten op schelpen, blaadjes, grassprietjes 

of een fles met water.  

TREFWOORDEN 

vogels, muziek, geluid, fluitje 

INTELLIGENTIEGEBIEDEN 

 Muzikaal ritmisch 

 Naturalistisch 

 Visueel ruimtelijk 

VAKKEN 

 Vakoverstijgend 

DENKVAARDIGHEDEN 

 Praktisch 

LEERDOELEN 

WAT DE LEERLING LEERT 

 Ik kan een instructie 'lezen' en maak geluiden die klinken als een fluitje of vogeltje.  

HOE DE LEERLING LEERT 

 Ik leer met mijn gevoel: Ik wil weten hoe het zit en zet door. 
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INLEIDING 

Wat ga je maken? 

Je maakt geluid met ongewone voorwerpen. ·  

Wat heb je nodig? 

 Fluitjes, grassprietjes, schelpen of eikel-dopjes, flessen. 

Benodigde tijd 

1 tot 2 uur 

Wat ga je leren? 

Ik kan een instructie 'lezen' en maak geluiden die klinken als een fluitje of vogeltje . 

Hoe ga je leren? 

Ik leer met mijn gevoel: Ik wil weten hoe het zit en zet door. 

Aan welke eisen moet het eindproduct voldoen? 

Fluiten 1: ik fluit met een fluit of met mijn mond en lippen. 

Fluiten 2: ik fluit door te blazen op een grassprietje tussen mijn duimen. 

Fluiten 3: ik fluit door te blazen in de holte van een eikel-dopje of een schelpje. 

Fluiten 4: ik fluit door te blazen tegen de rand van een fles met water. 

 

WERKWIJZE 

Bij deze leeractiviteit ga je als volgt te werk: 

Oriënteer kies en plan: Kijk de opdracht goed door en verzamel het benodigde materiaal. Doorloop 

alle stappen. 

Zoek informatie en bestudeer: Open de bijlage bij "opdracht". Zorg dat je alle materialen hebt klaar 

liggen. Bestudeer alle opdrachten eerst goed. 

Oefen en zet door: Oefen op de verschillende technieken en geef niet op. 

Test en verbeter: Oefen tot je heel goed bent! 

Presenteer: Laat het horen aan je juf of meester. 

Evalueer: Bespreek met je juf of meester de oplossingen. Kijk samen terug hoe je hebt gewerkt. 
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OPDRACHT 

Kijk goed naar de plaatjes en oefen met fluiten op verschillende manieren. 
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INFORMATIE VOOR DE BEGELEIDER 

INSTRUCTIE 

 VOORAFGAAND AAN DE OPDRACHT: 

Bewust worden van geluiden om ons heen: Welke geluiden hoor je op de speelplaats? 

Doe samen op de speelplaats de ogen dicht (met kookwekker 1 minuut) 

Wat hoor je allemaal? (zoemende insecten, fluitende vogels, krakende takken, ritselende 

bladeren, een vliegtuig?) 

Welke geluiden kun je nadoen? 

TIJDENS DE OPDRACHT: 

Dit zijn oefeningen waar het om motoriek en doorzetten gaat. Met veel plezier als het (eindelijk) 

lukt. 

 Fluiten 1: fluiten met een fluit of door je lippen te tuiten en te blazen. 

 Fluiten 2: blazen op een grassprietje tussen je duimen. Je handen vormen een 

klankastje. 

 Fluiten 3: blazen in de holte van een eikel-dopje of een schelpje (dit kan oorverdovend 

hard zijn!) 

 Fluiten 4: vul flessen tot verschillende hoogte met water en blaas tegen de rand: goed 

oefenen tot je geluid hoort. 

 

EVALUATIE NA AFLOOP VAN DE OPDRACHT: 

Vul de evaluatie en beoordeling samen met de leerling in. 

PRESENTATIE AAN DE GROEP 

Naar inzicht van de leerkracht. 

 


