Muziek uit de Natuur
Project over Natuur en Klank voor leerlingen groep 3 -4
door Jacqueline van Koolwijk – docerend / uitvoerend musicus en muziektherapeute

Wat gaan we doen?
beschrijving
Wist je dat in de tuin, het park of in het bos de hele dag door heel veel “muzikanten” muziek aan het
maken zijn? En wist je dat er op die plekken allerlei muziekinstrumenten zomaar voor het oprapen
liggen? Hoog tijd om eens een wandeling te maken en op zoek te gaan, te luisteren en…. om zélf
muziek te gaan maken!
Voordat we die wandeling maken, zal Jacqueline in de klas
vertellen wat zij zélf gevonden en gehoord heeft in de natuur.
Samen gaan we uitproberen welke muziek we kunnen maken
met takken, stenen, stengels…… Deze materialen lijken al best
veel op “echte” muziekinstrumenten, zoals die tijdens
concerten gebruikt worden. Enkele van deze “echte”
muziekinstrumenten zal Jacqueline ook meenemen en laten
horen.

Waarom?
leerdoelen






je komt spelenderwijs in contact met de natuur om je
heen, waardoor je kennis opdoet en respect krijgt voor
die natuur.
 door het luisteren naar klanken en muziek leer je je
aandacht richten. Hierdoor neemt je concentratie toe,
wat goed van pas komt als je dingen wilt leren,
bijvoorbeeld op school.
 zelf muziek maken, zet alles in jou in beweging: je lijf,
je gevoel en je denken. Je bent er helemaal bij
betrokken.
door samen muziek te maken, leer je naar elkaar te luisteren, te wachten, op de voorgrond te
treden, of juist een stapje terug te doen. Je leert jezelf te uiten. Je leert elkaar te waarderen.
Met andere woorden: samen muziek maken bevordert de sociale en emotionele
ontwikkeling.
Je doet kennis op van de oorsprong van diverse ritme- en melodie-instrumenten
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Hoe?
Werkwijze





2 lessen op school en 1 les in de natuur nabij de school
Lessen op school:
o klankspelletjes / muzikale (groeps-)werkvormen en klankimprovisaties
o uitleg over en beluisteren van “echte” muziekinstrumenten
Les in de natuur:
o zelf natuurlijke materialen zoeken, vinden, beluisteren en beleven
o klankspelletjes / muzikale (groeps-)werkvormen en klankimprovisaties met de ter
plekke gevonden materialen.

Door wie?
docente
De lessen worden gegeven door Jacqueline van
Koolwijk. Jacqueline is musicus. Ze maakt al jaren
muziek. Ze geeft ook muzieklessen. En ze helpt
docenten en begeleiders die voor mensen zorgen
die hulp nodig hebben, hoe zij muziek en
muziekinstrumenten kunnen gebruiken in hun
werk. Ze heeft daar ook boeken over geschreven.
Bovendien houdt Jacqueline heel veel van de
natuur. Ze hoort er altijd van alles en maakt heel
graag muziek in de natuur.

Samen met de natuur zijn we één prachtig orkest! Speel je mee?
Informatie
Heb je vragen of wil je meer informatie? Stuur even een email of neem telefonisch contact op.
Email: info@vrijeklanken.nl
Telefoon: 0487-511568
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