
Muziek Hoe klinkt water & regen? 
 

Deze activiteit is onderdeel van de Kunstkracht-leerlijnen, ontwikkeld door Westland Cultuurweb als bijlage bij Uk & Puk 
voor Westlandse kinderopvangorganisaties. 

Wat gaan we doen? 
De baby’s spelen met water en luisteren naar de geluiden. 
De kinderen maken zelf muziek met water.  
 
 

Wat voor wie? 

 
Ervaring opdoen 

De baby’s spelen met water en luisteren naar de geluiden. 
 

 
Ervaring uitbreiden en vaardigheden oefenen 

De kinderen luisteren naar de geluiden en experimenteren 
met water en divers materiaal.  

 

 
Vaardigheden toepassen en uitbreiden 

De kinderen maken samen met de pm’er muziek met water en 
divers materiaal. 
 

Wanneer en waar? 
Tijdens het begeleid spelen, in een kleine groep. 
 

Nodig 
• Puk met rugzak. 

• Kaarten met picto’s/kleuren: hard, zacht, stil, blazen en 
tikken, druppelen. 

• Glazen potten, flessen, schaaltjes, … plastic bakjes, flesjes en 
teilen voor de jongsten. 

• Kannen met water en evt. een gevulde plantenspuit. 

• Stokjes, bestek, rietjes, ijzeren voorwerpen, etc. 

• Evt. pipetjes met kleurstof, knikkers/stenen. 

• Evt. materiaal om flessen en potten te versieren. 
 

Voorbereiding 
• Verzamel op voorhand diverse glazen potten, flessen etc. 

• Kies een centrale plek waar je al het materiaal uitstalt (evt. 
met tafelkleed of zeil er onder.  

• Maak kaarten met picto’s/kleuren (zie symbolen hierboven). 
 
 
 
 
 
 

 

• het water 

• het geluid 

• de (regen)druppel 

• inschenken 

• tikken 
 

 

• horen 

• stoppen 

• hard (geluid) 

• zacht (geluid) 

• stil (geluid) 
 

Introductie (oriënteren)    

     
Puk wil graag iets vertellen aan de kinderen. Hij heeft net 
water gehoord. Vraag de kinderen of ze dat ook gehoord 
hebben. Heeft het soms geregend? Nee, het klonk anders. 
Kunnen de kinderen laten horen hoe regen klinkt? Je kunt 
evt. een plantenspuit gebruiken en zelf het geluid van 
regen nabootsen. De kinderen laten samen het geluid van 
de regen horen. Spoor de kinderen aan om eerst met een 
vingertje te tikken en laat de druppels steeds harder 
klinken door meer vingers, later handen en voeten te 
gebruiken. Het gaat steeds harder regenen. Puk vertelt dat 
het geen regen was, maar dat het water klonk als muziek. 
Laat de kinderen nu met andere materialen tikken. Nee, 
dat is het ook niet. Haal nu het glazen potje uit Puks tas. 
Stel de kinderen vragen, zoals ‘Zouden ze muziek kunnen 
maken met een glazen pot?’ ‘Hoe zouden ze water kunnen 
gebruiken om muziek te maken…?’ 

• Structuur bieden en grenzen stellen 

• Speel dirigent van de regen en geef steeds aan wanneer er 
meer geluid gemaakt mag worden. Je kunt ook steeds een 
ander kind aanwijzen.  
 
 

Kern  (onderzoeken en uitvoeren)  

    
Ga met de baby’s en Puk in een cirkel rondom het materiaal 
liggen. Pak een van de potten en vul hem met water. Met 
een pipet kun je er druppels water of kleurvloeistof in laten 
vallen. Kijk hoe de baby’s reageren. Pak steeds ander 
materiaal om op de glazen pot te tikken. Kijk en luister 
samen wat er gebeurt. Experimenteer met verschillende 
potten, flessen en glazen, tonen en volume, mond en 
handen. Noem om de beurt de namen van de baby’s en 
vraag om te zwaaien als ze het water horen. Je kunt ook 
muziek laten horen (link). Bedenk en maak evt. een (plastic) 
variant waarmee de baby’s zelf ook kunnen experimenteren. 
 

                       
• Start met de kinderen hetzelfde als met de baby’s, maar dan 

zittend. Met een pipet/lepeltje kun je (evt. gekleurde) 
druppels water in het water laten vallen. Wat gebeurt er? 
Maakt het geluid? Hoe kun je (meer) geluid maken? Laat ze 
eerst onder begeleiding experimenteren, daarna kan het 
steeds wat losser. Voeg steeds meer glazen voorwerpen toe 
en laat ze er zelf water inschenken. Bied daarna stokjes, 
bestek, rietjes etc. aan en laat de kinderen onderzoeken en 
daarna onder jouw begeleiding horen hoe water klinkt.  

•  Informatie en uitleg geven 

• Hoe meer water in de pot, hoe hoger het geluid.  

• ‘Wat klinkt hard zacht? Laat de kinderen het verschil horen. 
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https://youtu.be/__UZaG0tNKQ


Culturele activiteit bij Regen  

Deze activiteit is onderdeel van de Kunstkracht-leerlijnen, ontwikkeld door Westland Cultuurweb als bijlage bij Uk & Puk voor 
Westlandse kinderopvangorganisaties. 

Uitbreiding (uitvoeren)  

     
Nadat de kinderen hebben ontdekt dat je met water geluid 
kan maken, gaan we nu een waterorkest vormen. Ieder kind 
kiest een ‘eigen instrument’. Jij bent de dirigent en geeft aan 
wie wanneer begint. Oefen samen met hard, zacht en stil. 
Begin met hard en daag de kinderen daarna uit of ze het ook 
heel zacht kunnen. Kijk en luister wat er gebeurt en pas de 
opdrachten daar op aan. Meespelen met instrumentale 
muziek kan evt. ook. Gebruik evt. de kaarten met picto’s. 

• Emotionele ondersteuning bieden 

• Laat kinderen alleen of in een tweetal spelen en geef daar 
echt aandacht aan door te luisteren en te benoemen. 
 

Afsluiting (evalueren)  

     
Luister met de kinderen naar elkaar of naar een muziekstuk 
(link). Wat horen ze? Hard/zacht? Wanneer is het stil?  
Controleer of de kinderen de activiteit hebben begrepen en 
welke woorden ze al kunnen gebruiken: 

• ‘Kun je geluid maken met water? Zo ja, hoe?’ 

• ‘Kun je muziek maken met water? Wat heb je daar voor 
nodig?’ 

• Maak zelf geluid/muziek voor de kinderen en vraag wat 
hard/zacht/stil is.  
 

Moeilijkere variant           
• Gebruik tijdens de orkestoefening de kaarten met 

pictogrammen. Niet alleen: hard, zacht, stil, maar 
introduceer daarna ook de picto’s voor blazen, tikken en 
druppelen. Dit geeft aan hoe het kind muziek maakt. 

• Probeer een klein stukje te componeren met de kinderen. 
Tel van 1 t/m 4 en laat ze op een bepaalde tel geluid maken.  
 

Ideeën 
• Doe stenen, knikkers, kralen etc. in de potten, flessen of 

schalen doen. Verandert het geluid nu?  

• Versier de gemaakte glazen instrumenten. 

• Maak een ontdekplaats voor water en geluid met zoveel 
mogelijk materialen en laat de baby’s of kinderen lekker 
experimenteren. Probeer ook eens rietjes te gebruiken. Nat 
worden mag natuurlijk! 

• Lok de kinderen uit te reageren door vragen te stellen of 
een opmerking te maken: 

• ‘Luister eens goed! Wat hoor je? Waar lijkt dit geluid op? Kijk 
eens naar het water en de kleuren. Wat zie je? Hoe kan dat? 
Welk instrument vind jij het leukst en waarom?  

• Maak een grapje: 

• Zo, ik heb wel een beetje dorst gekregen. Kan ik jouw 
instrument opdrinken of mag ik een slokje? 

Waar werk je aan? 
 

 
Ervaring opdoen 

T De baby leert een aantal nieuwe woorden die met het 
thema regen te maken hebben en luistert naar klanken. 

SE De baby kan langere tijd geïnteresseerd bezig zijn met 
zijn spel. 

M De baby probeert verschillende materialen vast te 
pakken. 

  
 
 

 
Ervaring uitbreiden en vaardigheden oefenen 

T Het kind luistert naar regen- en watergeluiden.  
SE Het kind begrijpt de bedoeling van het spel / de 

opdracht. 
Het kind heeft plezier in het samen muziek maken.  

M  Het kind ontdekt de eigenschappen van water door 
ermee te spelen (voelen). Het kind oefent de fijne 
motoriek door het bespelen van de instrumenten. 

R Het kind kent de begrippen hard en zacht (geluid).  
 

 
Vaardigheden toepassen en uitbreiden 

SE Het kind volgt aanwijzingen van de pm’er op tijdens 
activiteiten. Het kind kiest waarmee hij wil spelen.  
Het kind heeft plezier in het samen muziek maken. 

M Het kind ontdekt de eigenschappen van water door 
ermee te spelen (voelen). Het kind oefent de fijne 
motoriek door het bespelen van de instrumenten. 

R Het kind kent de begrippen hard en zacht (geluid). 
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Afbeelding verkregen op 20 maart 2020 via 
https://pixabay.com/nl/photos/test-buis-laboratorium-medische-214185/.  

https://youtu.be/__UZaG0tNKQ
https://pixabay.com/nl/photos/test-buis-laboratorium-medische-214185/

