
Muziek Mijn muzikale familie  
 

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 luisteren naar liedjes en maken kennis met 
kleine instrumenten. De kinderen experimenteren met 
instrumenten en poppenspel binnen het thema familie. 
 

Wat voor wie? 

 
Ervaring opdoen 

De baby’s onderzoeken verschillende voorwerpen en 
instrumenten door te kijken, te luisteren en ermee te spelen. 

 

 
Ervaring uitbreiden en vaardigheden oefenen 

De kinderen leren meer over het thema familie d.m.v. liedjes, 
en ander materiaal zoals vingerpopjes.  

 

 
Vaardigheden toepassen en uitbreiden 

De kinderen leren meer over het thema familie door te zingen, 
muziek te maken en het ervaren van poppenspel. Ze 
benoemen wat ze doen tijdens de activiteiten.  
 

Wanneer en waar? 
In een grote of kleine groep. 
 

Nodig 
• Puk met rugzak met vingerpopjes of stiften 

• Vingerpopjes (papa, mama, baby, broer, zus, evt. opa, oma, 
huisdier), zelfgemaakt of bestaand. 

• Vingers en pen of stiften voor het maken van gezichtjes.  

• Kleine instrumenten zoals schudeitjes, handtrommel/ 
tamboerijn, sambaballen (flesjes met rijst/pasta/bonen/…) 

• Kinderliedje ‘De familie vinger’.  

• Evt. materiaal om schudinstrumenten te maken (zie boven). 
 

Voorbereiding 
• Download het liedje en evt. andere muziek of print de tekst. 

• Als er geen instrumenten aanwezig zijn, maak je samen met 
de kinderen schudinstrumenten van plastic flesjes, potjes of 
kokertjes met deksels, tape en divers vulmateriaal. 
 
 
 

 
 
 

• de familie 

• de mama 

• de papa 

• de broer 

• de zus 
 

 
 
 

• de baby 

• het liedje 

• allemaal 

• zingen 

• het popje 
 

                 

 
Introductie (oriënteren)    

    
Puk voelt zich alleen: papa, mama en zijn zusje zijn een 
dagje weg. Gelukkig heeft hij iets bedacht om zichzelf op 
te vrolijken als zijn familie er niet is. Wie kijkt er even in 
zijn rugzak? Haal er een vingerpopje of stift uit en maak 
van een van je vingers de mama. Vraag de kinderen wie ze 
denken dat dit popje is. Wie missen ze nog meer? Pak of 
teken er steeds een familielid bij (papa en zusje).  
Structuur bieden en grenzen stellen 

• Laat telkens een ander kind een popje pakken of helpen met 
een beschrijving van de familieleden van Puk.  
 

Kern  (onderzoeken en uitvoeren)  

  
Pak het mama vingerpopje erbij. Begroet elke baby d.m.v. 
het popje. Zeg de naam, stel mama voor en maak 
persoonlijk contact met het kind. Zing dan het liedje ‘De 
familie vinger’ en gebruik daarbij de vingerpopjes of je eigen 
vingers. Teken op elke vinger een familielid. Je kunt het 
liedje vervolgens zingen en begeleiden met instrumentjes 
en/of klappen. Laat de baby’s de materialen (instrumenten 
en popjes) onderzoeken (kijken, luisteren en voelen). Dit kan 
door het op verschillende manieren aan te reiken of aan te 
bieden: ophangen, in een bak/koffertje, poppenspel, voor- 
en nadoen.  
 

    
Start met de vraag: wie horen, naast de papa, mama, het 
zusje nog meer bij de familie? Pak of teken ook de broer, de 
baby en bv. de hond, opa, oma, tante, oom, de kat erbij. Nu 
is de familie compleet. Tijd voor een feestje! Bij feest hoort 
muziek en zingen. Wie kent er al een liedje over familie?  
Zing met de kinderen het liedje ‘De familie vinger’ en 
gebruik daarbij de (getekende) vingerpopjes. Laat de 
kinderen eerst luisteren en evt. hun vingers mee bewegen. 
Zing het liedje nu nog een keer en laat ze evt. met een 
instrumentje meespelen.  
Informatie en uitleg geven 

• ‘Dit is … (familielid), waaraan kun je dit zien?’ Bespreek het 
met de kinderen en leg het indien nodig uit. 
 

Uitbreiding  (onderzoeken)  

    
Laat de kinderen een instrument kiezen. Benoem het 
instrument. Geef elk kind de beurt om zijn/haar 
muziekinstrument te laten horen. De vingerpopjes zijn een 
erg muzikale familie. Ze spelen allemaal een instrument. 
Maak nogmaals een rondje en laat de kinderen dan samen 
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https://www.youtube.com/watch?v=ilcixT9TIRw


Culturele activiteit bij Ik en mijn familie  

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

kiezen welk instrument bij welk familielid hoort. Een 
alternatief is dat ieder kind een familielid is/speelt en dan 
muziek maakt met een instrument wat daarbij past. Papa 
speelt bijvoorbeeld op de trommel (groot en zware stem), 
de baby met een schudeitje (klein en zachtjes) etc. Laat de 
kinderen vrij om te kiezen wat ze vinden passen. 
Emotionele ondersteuning bieden 

• ‘Laat maar horen welk muziekinstrument papa/mama/ 
zus/broer/ … speelt. Alles wat je kiest is goed. Het mag zo 
hard of zacht als jij wilt.’ 
 

Afsluiting (evalueren)  

     
Zing nog eenmaal het liedje samen en laat de kinderen 
meebewegen met hun eigen vingers. Leg dan alle 
vingerpopjes neer, of laat de getekende popjes zien en laat 
de kinderen een voor een vingerpopje pakken of een 
getekend popje aanwijzen. Weten de kinderen nog welk 
instrument hierbij hoorde tijdens de vorige oefening?  

• Controleer of de kinderen de activiteit hebben begrepen en 
welke woorden ze al kunnen gebruiken: 

• Vraag de kinderen het familielid te benoemen en vraag evt. 
ook de naam van het instrument. ‘Speelden we hard of juist 
zacht?’ 
 

Moeilijkere variant    
• Teken of laat de kinderen gezichtjes tekenen op hun eigen 

vingers. Oefen het hele liedje met bewegingen. 

• Laat bij de uitbreiding steeds een vingerpopje of getekend 
popje zien. Het kind/de kinderen die de instrumenten 
hebben die daarbij passen, maken vervolgens muziek. Jij 
bent dus de dirigent.  

• Klap een ritme na met een woord. Laat de kinderen eerst 
mee klappen en probeer ze het later met het instrument te 
laten doen. PA-PA, MA-MA, (2x klappen), BROER, ZUS (1x). 
je kunt er ook nog ‘de’ of ‘het’ voorzetten.  
 

Ideeën 
• Laat de kinderen hun hand omtrekken en daarin de familie 

vinger tekenen. Dit kan een echte of verzonnen familie zijn.  

• Zoek andere liedjes op die over familie gaan en speel mee 
met de instrumenten. 

• Maak van houten lepels en spatels handpoppen met stift en 
andere materialen. Je kunt ze daarna gebruiken als 
ritmestokken of voor poppen(kast)spel.  
 
 
 
 
 
 
 

Waar werk je aan? 
 

 
Ervaring opdoen 

T De baby leert de namen van enkele familieleden. 
M De baby grijpt voorwerpen en speelt ermee.  

De baby onderzoekt verschillend materiaal door te 
voelen, te luisteren en te kijken.  

  
 
 
 

 

 
Ervaring uitbreiden en vaardigheden oefenen 

T Het kind benoemt familieleden. Het kind begrijpt 
eenvoudige opdrachten en voert het uit.  

SE 
 

Het kind gaat er gemakkelijk mee om als de pedagogisch 
medewerker de aandacht op hem vestigt in de groep.   

M Het kind onderzoekt verschillend materiaal door te 
voelen, te luisteren, te kijken en te spelen. 

  
 

 

 
Vaardigheden toepassen en uitbreiden 

T Het kind kan familieleden benoemen. 
SE Het kind kiest uit waarmee het muziek wil maken of wil 

spelen. 
M Het kind onderzoekt verschillend materiaal en 

instrumenten door te voelen, te kijken en ermee te 
experimenteren. 

 
 
 
 

 

0 - 1½ 

1½ - 2½ 

2½ - 4 

1½ - 4 

Afbeelding verkregen op 20 maart 2020 via 
https://pixabay.com/nl/photos/familie-liefde-hart-red-moeder-1721674/.  

https://pixabay.com/nl/photos/familie-liefde-hart-red-moeder-1721674/

