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Vivaldi’s voorjaar 
 1 TOT 2 UUR     GROEP 345 

Ben je nieuwsgierig naar één van de beroemdste 

klassieke muziekstukken? En kun je niet wachten tot 

het voorjaar weer begint? Leer dan meer over 

Vivaldi’s voorjaar. Luisteren naar muziek terwijl je 

schildert! 

TREFWOORDEN 

leven, lente, muziek, natuur, voorjaar, componist, kleur, gevoelens 

INTELLIGENTIEGEBIEDEN 

 Intrapersoonlijk 

 Muzikaal ritmisch 

VAKKEN 

 Kunstzinnige oriëntatie 

 Overige disciplines 

 Vakoverstijgend 

 Wereldoriëntatie - Natuur 

DENKVAARDIGHEDEN 

 Creatief 

LEERDOELEN 

WAT DE LEERLING LEERT 

 Ik begrijp dat muziek past bij gevoelens 

 Ik ken enkele kenmerken van Vivaldi’s voorjaar 

 Ik kan klanken verbeelden 

HOE DE LEERLING LEERT 

 Ik leer met mijn hoofd: dat een componist gevoelens over wil brengen door klanken 

(muziek) 

 Ik leer met mijn gevoel: door te luisteren naar muziek probeer ik me iets in te beelden 
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INLEIDING 

Wat ga je maken?  

 Je maakt een woordspin over de lente. 

 Je maakt een schilderij die past bij een muziekstuk van de componist Vivaldi.  

Wat heb je nodig? 

 Een tekenvel en stiften (voor de woordspin) 

 Een groot schildervel (A2) 

 Verf en verschillende kwasten 

 Een geluidsfragment van de lente van Vivaldi 

Benodigde tijd 

1 tot 2 uur 

Wat ga je leren? 

Ik begrijp dat muziek past bij gevoelens 

Ik ken enkele kenmerken van Vivaldi’s voorjaar 

Ik kan klanken verbeelden 

Hoe ga je leren? 

Ik leer met mijn hoofd: dat een componist gevoelens over wil brengen door klanken (muziek) 

Ik leer met mijn gevoel: door te luisteren naar muziek probeer ik me iets in te beelden 

Aan welke eisen moet het eindproduct voldoen? 

 Het schilderij is duidelijk ingedeeld in drie vakken en verbeeldt het voorjaar met kleuren en 

vormen. 

 Het schilderij heeft een titel. 

 

WERKWIJZE 

Bij deze leeractiviteit ga je als volgt te werk: 

 Starten: Waar denk je aan bij het voorjaar. Maak een woordspin met als titel voorjaar.   

 Aan de slag: Terwijl je luistert naar het muziekstuk maak je een schilderij.  

 Afsluiting: Ben je klaar? Lever je werk in en vul het evaluatieformulier in.  
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OPDRACHT 

Opdracht 1 

Waar denk jij aan bij het voorjaar? Maak een uitgebreide woordspin met woorden en/of kleine 

tekeningen. 

Denk vooral aan dieren, planten en gebeurtenissen in het voorjaar. Stel je voor dat je in het 

voorjaar in het bos loopt, op het strand, door een weiland , door de bergen, langs een rivier… 

Opdracht 2 

Vivaldi maakte een muziekstuk (compositie) bij het voorjaar. Hij componeerde het beroemde 

stuk: De vier jaargetijden. Deze opdracht gaat over het voorjaar. 

Luister naar de muziek. Gebruik: https://www.youtube.com/watch?v=l-dYNttdgl0&list=RDl-

dYNttdgl0&start_radio=1 (ongeveer 10 minuten). Je hoeft niet te kijken. 

 Stap 1:Vouw je papier in 3 gelijke stukken 

 

 Stap 2: Terwijl je luistert naar de muziek, probeer je te herkennen dat het muziekstuk is 

ingedeeld in 3 stukken; snel-langzaam-snel 

Lastig? Het langzame middendeel begint bij 3.20, en laatste snellere slotstuk bij 6.00. 

Dit kun je aflezen in de grijze balk onderaan het filmpje.    

 

 Stap 3: Terwijl je luistert: Schilder met een dikke kwast de drie vlakken in een kleur die 

volgens jou bij de drie delen van het muziekstuk passen. Ieder vlak een andere kleur. Dit 

is je achtergrond. 

Gelukt? Laat de achtergrond drogen. 

 

 Stap 4:Luister nog een keer. Schilder dan in elk vak onderdelen van je woordspin die het 

beste passen in dat deel van de muziek. Zo ontstaat jouw unieke kunstwerk over het 

voorjaar. 

Als je in je woordweb het woord tulp hebt geschreven, dan ga je het nu schilderen. Je 

mag heel vaak het muziekstuk op de achtergrond laten klinken. Dat geeft ideeën! 

Misschien past het ene woord beter bij het middenstuk op het slot? Dan schilder je die 

daar. 

Gelukt? Laat het goed drogen. 

 

 Stap 5:Geef je werk een titel en hang het op een bordje ernaast: Voorjaar volgens Vivali 

en … (vul je eigen naam in) 

  

https://www.youtube.com/watch?v=l-dYNttdgl0&list=RDl-dYNttdgl0&start_radio=1
https://www.youtube.com/watch?v=l-dYNttdgl0&list=RDl-dYNttdgl0&start_radio=1
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INFORMATIE VOOR DE BEGELEIDER 

INSTRUCTIE 

Deze opdracht is nagenoeg zonder instructie te doen; eventueel de opdracht voorlezen aan 

kinderen (groep 3). 

Voorafgaand aan de leeractiviteit: 

Deze opdracht kan heel goed zelfstandig worden gemaakt, aangezien de leerling ondertussen 

naar een muziekstuk moet luisteren. 

In de opdracht wordt een link naar een versie van de vier jaargetijden gegeven, maar er zijn 

talloze versies te vinden, dat maakt voor deze opdracht niet veel uit. 

Zo nodig kan de opdracht worden voorgelezen (groep 3).  

In de bijlage staan wat beelden bij Voorjaar die kunnen worden gebruikt als inspiratie bij 

opdracht 1. 

Tijdens de leeractiviteit: 

Is het kind erg enthousiast? Laat dan dezelfde opdracht voor de andere jaargetijden maken en 

er ontstaat een waar kunstwerk aan de muur. 

Misschien wil het kind het muziekstuk nog vaker beluisteren. Geef daartoe gelegenheid. 

Stimuleer het kind iedere keer een ander materiaal te gebruiken om de schildering extra in te 

vullen. 

Suggestie: 

 Eerst met verf 

 Stiften 

 Wasco 

 Oliepastel 

 Oost-Indische inkt 

 Collage 

Na afloop van de leeractiviteit: 

 Bespreek het resultaat.  

 Besteed aandacht aan de evaluatie door de leerling. 

 Vul de beoordeling in. 

PRESENTATIE AAN DE GROEP 

Naar keuze leerkracht: het voorjaarswerkstuk kan worden opgehangen en het kind kan vragen 

van klasgenoten beantwoorden. 
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