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Opdracht 1:
Solsleutel tekenen
Op de volgende pagina leer je hoe je
een mooie solsleutel kan tekenen. 
 
De solsleutel begint op de noot sol.
Als je onderaan begint te tellen,
staat de noot sol op het tweede
lijntje. 
 
Probeer om bij elk bolletje een
solsleutel te teken. Let op: ze
worden steeds kleiner! 
 
Heb jij een mooie solsleutel? 





Opdracht 2:
Verbinden

Op de volgende pagina kan je een
trommel terugvinden. 
 
Kan jij de stokjes verbinden met de
slagwerker? Of de metronoom met
de pianist? 
 
Let op dat je de juiste weg kiest. 







Opdracht 3:
Instrumenten tellen

Op de volgende pagina kan je een
werkblad vinden waarbij je de
instrumenten moet tellen. In het
vakje schrijf je het aantal. 
 
Kan jij alle instrumenten
herkennen? 
 





Opdracht 4:
Getallen verbinden

Als je de cijfers met elkaar verbindt,
verschijnt er een instrument. Er zijn
makkelijke en moeilijkere
oefeningen. 
 
Kan jij het instrument herkennen? 
 
 
 











Opdracht 5:
Rekenen
Ook in de muziekles moeten we
tellen. 
 
Hieronder kan je een tabel
terugvinden waarin staat tot
hoeveel je moet tellen. 
 
 
 
 
 
 
 
Opgelet: 1 noot staat niet in deze tabel. 
De gepunteerde halve noot duurt 3 tellen
 
 



Kan jij alle oefeningen oplossen?



Opdracht 6:
Noten leren

Hieronder kan je de zeven
verschillende noten terugvinden op
een notenbalk. 
 
 
 
 
 
 
Kan jij nu zelf de noten op de juiste
plaats tekenen?



Opdracht 7:
Rebus 
 
Kan jij deze rebus oplossen? 

 
 



Op de volgende pagina's vind je
verschillende instrumenten terug.
Ken jij ze allemaal? 
 
Welk instrument zou je graag leren
bespelen? 
Wat zijn de slaginstrumenten? 
En welke instrumenten hebben
snaren? 
Sommige instrumenten blazen op
een stukje hout (riet), en anderen op
een koper mondstuk. 
Welke instrumenten zijn
houtblazers?
En welke instrumenten behoren tot
de koperblazers?  

Opdracht 8: 
Instrumenten









Wist je dat ...
 

je de groetjes kan doen aan
iemand die je heel erg mist? 

 
Stuur je filmpje/boodschap door

via de facebookpagina van
academie beringen



muzieklesonline@gmail.com

VRAGEN?


