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Dag Doe thuis meer met Muziek Wat Nodig 

1 https://youtu.be/icFrFICfzLU  
Can’t stop the feeling 
 
 
https://youtu.be/TgcwKrf8wHM 
Can’t stop the feeling 
 
https://youtu.be/1ucrnJs7PSc 
Minister President – je zal het maar 
zijn 

Bucketdrummen = drummen op 
emmers met stokken 
 
Dansles 
 
 
 

Emmer en stokken 
 
Je kunt ook een doos 
gebruiken en 2 stokken 
uit het bos. 

2 https://youtu.be/AsnbFdZi54E  
10s  
 
https://youtu.be/JbxDwaGwi2Q 
Jailhouse Rock 
 
https://youtu.be/Wuc-nxjLv8Q 
5 jarigen dansen op Jailhouse Rock 
 

Quiz – raad de titel en de artiest 
van het lied 
 
Ochtendgymnastiek 
 
 
Even uitblazen en genieten 

Zing het lied van dag 1 
nog eens 

3 https://youtu.be/kymM5KkJtTA 
Instrumenten herkennen 
 
 
 
https://youtu.be/6iuD3pSgBcw 
Schotse drummers 
 

Ken jij de muziekinstrumenten? 
Luisteren, kijken en raden. 
 
 
Te leuk filmpje over drummers 
van de High School in Schotland 
 

Oefen de dansen nog een 
keer van dag 1 en 2 

4 https://youtu.be/gK2QfoP7EdM 
Shadowtheatre Frozen 
 
https://youtu.be/uZ8xzEw9xFE 
Star wars  
 
 
https://youtu.be/jV2L2SZWsnc 
Let it go 
 

2 kijkfilms – schaduwtheater: zie 
jij hoe de dansers dit doen? 
 
 
 
 
Zing en beweeg mee -  
Dansles met uitleg 
 

Richt een lamp op de 
muur. Kun jij met je 
handen schaduwfiguren 
maken op de muur? Een 
hond of…. 
 

5 https://youtu.be/H-aOR81LF0Y  
Skeleton Dance 
 
 
https://youtu.be/z0glOYQBlSA 
Dance Macabre 
 

Luisteren en meespelen 
 
 
 
Spannende kijkfilm met mooie 
muziek van Saint Saëns. 

2 lepels : tik met het 
ritme van het botje mee  
 
Niet voor het slapen 
gaan kijken hoor … 

6 https://youtu.be/2-jNNfxMMI4 
Monsterfanfare 
 
 
https://youtu.be/F2XVfTzel8E 
I said boom chicke boom 

Meezingen in het Nederlands 
 
Herken je de song? Deze hebben 
we tijdens de muziekles 
geoefend. Doe je mee? 
 

Spiegel 
Trek eens een 
monsterlijk gezicht? 
 

https://youtu.be/icFrFICfzLU
https://youtu.be/TgcwKrf8wHM
https://youtu.be/1ucrnJs7PSc
https://youtu.be/AsnbFdZi54E
https://youtu.be/JbxDwaGwi2Q
https://youtu.be/Wuc-nxjLv8Q
https://youtu.be/kymM5KkJtTA
https://youtu.be/6iuD3pSgBcw
https://youtu.be/gK2QfoP7EdM
https://youtu.be/uZ8xzEw9xFE
https://youtu.be/jV2L2SZWsnc
https://youtu.be/H-aOR81LF0Y
https://youtu.be/z0glOYQBlSA
https://youtu.be/2-jNNfxMMI4
https://youtu.be/F2XVfTzel8E
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7 https://youtu.be/FP0wgVhUC9w 
Electronic song - Minions  
 
https://youtu.be/e54m6XOpRgU 
Skeleton Dance 
 

Ochtendgymnastiek -  Zumba 
 
Zingen in het Engels 

 
 
 
Hoe goed kun jij Engels 
zingen? 
Herhaal het lied van dag 
1 en 6. 

8 https://youtu.be/6yqTGuCMYFs 
Wie was Vincent van Gogh? 
 
https://youtu.be/H_K8hyneDwQ 
Zo maak je een ECHTE van Gogh 
 
https://youtu.be/ts4k185DIk4 
Vincent – Don Maclean 
 

Leer over de kunstenaar Vincent 
van Gogh 
 
 
 
 
Don MacLean zong over Vincent 
Van Gogh. Bekijk de schilderijen. 
Mooi!! 
 

 
 
 
Papier en teken of 
schilderspullen 
 
 

9 https://youtu.be/o0Zr8VjSIkY 
Instrumenten herkennen – makkelijk 
 
 
 
 
https://youtu.be/GNWIaghjmCE 
Peter en de Wolf – luisterverhaal 
 
https://youtu.be/RsgJ_VVNjYo 
Peter en de Wolf – instrumenten 

Raden en oefenen 
 
 
 
 
 
Zet je koptelefoon maar op en 
geniet 
 
In dit filmpje kun je de 
instrumenten bekijken die het 
verhaal van Peter en de Wolf 
spelen. 
 

Kies een mooi 
instrument uit het 
filmpje en maak er een 
tekening over. 
 
 

10 https://youtu.be/7hGtkE3mG_g 
Don’t worry, be happy 
 
 
https://youtu.be/V04RTOnWg6s  
Cha Cha Slide Bucket Drum  
 

Ochtendgymnastiek 
Dansles 
 
 
Bucket drummen – oefenen met 
het filmpje 
 

 
 
 
 
Emmer en stokken 

11 https://youtu.be/tOnTPW1MTZ4 
Beat 
 
 
 
https://youtu.be/GQRLDnYTfKc 
Maak je eigen rap 

Maak je eigen rap  op deze beat, 
maar bekijk eerst het 2e filmpje 
van vandaag. 
 
 
Kun je rijmwoorden verzinnen? 
Op internet vind je het 
rijmwoordenboek. 
 

Papier en pen of een 
computer 
 
 
 
Mail je rap naar: 
dipimuziek@gmail.com 
Het mailadres van 
muziekjuf Dieuke en Pia 

12 https://youtu.be/uo7flM7ZOEE 
Luchtgitaar spelen 
 
https://youtu.be/fzVhIrMnY-E 
Lucht drummen 
 
 
https://youtu.be/-1PuS_MkOZU 
El Ventilador 
 

Kun jij meespelen in de lucht op 
je luchtgitaar? 
 
Kun jij meespelen in de lucht op 
je luchtdrumstel? 
 
 
Zumba les – even bewegen 

Heb je je rap van dag 11 
al af? Maak er vandaag 
es tijd voor. 

https://youtu.be/FP0wgVhUC9w
https://youtu.be/e54m6XOpRgU
https://youtu.be/6yqTGuCMYFs
https://youtu.be/H_K8hyneDwQ
https://youtu.be/ts4k185DIk4
https://youtu.be/o0Zr8VjSIkY
https://youtu.be/GNWIaghjmCE
https://youtu.be/RsgJ_VVNjYo
https://youtu.be/7hGtkE3mG_g
https://youtu.be/V04RTOnWg6s
https://youtu.be/tOnTPW1MTZ4
https://youtu.be/GQRLDnYTfKc
mailto:dipimuziek@gmail.com
https://youtu.be/uo7flM7ZOEE
https://youtu.be/fzVhIrMnY-E
https://youtu.be/-1PuS_MkOZU


 

 
 

3 30 dagen muziek voor de kinderen die thuis zitten                      Nodig: Youtube 

Juf Dieuke & juf Pia                                                                                                                     

13 https://youtu.be/Y5kYLOb6i5I 
Cup song – uitleg bekertjes 
 
 
 
https://youtu.be/x8ym5DWrXH4 
Vrij 
 
 
 

Ritmes oefenen met handen en 
bekertjes. 
Lukt het jou? Suc6! 
 
 
Zing je mee? 

Plastic beker 
 
 
 
 
Knutsel je eigen 
microfoon met een wc 
rol en een grote prop 
papier die je inpakt in 
aluminiumfolie. 
 

14 https://www.hetklokhuis.nl/tv-
uitzending/4266/Elektrische-gitaar 
 
 
 
https://youtu.be/IimExnP4TMw 
De reünie - Snelle 

In dit filmpje van Klokhuis kom je 
van alles te weten over de 
elektrische gitaar. 
 
 
Kun jij al meezingen met Snelle? 
 

Kun jij een gitaar knippen 
uit een kartonnen door? 
Teken hem eerst voordat 
je knipt. 

15 https://youtu.be/4A50UmcbZoE 
Call me maybe – Bottle Boys 
 
 
https://youtu.be/eM9UIoXxDIo 
Piccolo en Saxo 
 

Super tof hoe deze jongens op 
lege flessen een hit kunnen 
blazen. 
 
Luisterverhaal 

Lege flessen verzamelen 
en oefenen maar 
 
Koptelefoon 

16 https://youtu.be/yhr3n15o0yw 
Popcorn 
 
 
https://youtu.be/cwuQAjO9rd0 
Ridder Martijn en ridder Koen 

Luisteren en meespelen 
 
 
 
Kun jij met lego of speelgoed ook 
een animatie maken bij een 
liedje dat je leuk vindt? 
 

Blaaspijp – Chinese 
stokjes of iets waarmee 
je kunt tikken 
 

17 https://youtu.be/d9NF2edxy-M 
Somebody that I used to know – 
Walk of the Earth 
 
https://youtu.be/hRXv_VU35Lw 
Old town road – walk of the Earth 

Met hoeveel handen spelen ze 
op 1 gitaar? 
 
Walk of the Earth maakt muziek 
met hele bijzondere 
instrumenten. Heel knap!! 
 

 

18 https://youtu.be/iANRO3I30nM 
We no speak Americano 
 
 
https://youtu.be/PTmuaBM2DTw 
Luisterverhaal Pinokkio 

Een grote uitdaging vandaag! 
Oefenen met je handen. Doe je 
mee? 
 
Even lekker relaxen 
 
 

Ga lekker aan tafel zitten 
bij deze oefening. 
 
Kun jij de stemmetjes 
nadoen? 

19 https://youtu.be/wpz36D0WaDg 
Dance Monkey 
 

Dansles– dans je mee?  

20 https://youtu.be/6v3AOhvwcN0 
Muzieknoten tekenen 
 
https://youtu.be/61SWGdZ2p2M 
Havanna – Walk of the Earth 

 
 
 
Kijk eens naar dit lied. Zing je 
mee? Pak iets waarmee je geluid 
kunt maken en speel maar mee. 

Papier en kleurpotloden 
of stiften 

https://youtu.be/Y5kYLOb6i5I
https://youtu.be/x8ym5DWrXH4
https://www.hetklokhuis.nl/tv-uitzending/4266/Elektrische-gitaar
https://www.hetklokhuis.nl/tv-uitzending/4266/Elektrische-gitaar
https://youtu.be/IimExnP4TMw
https://youtu.be/4A50UmcbZoE
https://youtu.be/eM9UIoXxDIo
https://youtu.be/yhr3n15o0yw
https://youtu.be/cwuQAjO9rd0
https://youtu.be/d9NF2edxy-M
https://youtu.be/hRXv_VU35Lw
https://youtu.be/iANRO3I30nM
https://youtu.be/PTmuaBM2DTw
https://youtu.be/wpz36D0WaDg
https://youtu.be/6v3AOhvwcN0
https://youtu.be/61SWGdZ2p2M
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21 https://youtu.be/o9GqZ51LKf0  
Bananaboat song 
 

Kijkfilmpje & meezingen Maak je nog een paar 
muzieknoten? 

22 https://youtu.be/qhJnIF8GHnw 
Bananaboat song 

Schud op het ritme mee met het 
poppetje dat springt 
 

2 lege plastic flessen 
gevuld met zand 
 

23 https://youtu.be/i3CvuCyAsz8 
Skeleton Dance banana  
 

Just dance – dans je mee?  

24 https://youtu.be/hHKBEbc63gY 
Banaan 
 
https://youtu.be/uUT3r_j66Is 
Pompeii – La Bastille 
 

Meezingen 
 
 
Drum je mee? 

 
 
 
Emmer of doos met 
stokken 

25 https://youtu.be/_RlzIFLLpAI 
Koffiebekertjes 
 

Kijk maar es goed.  Je kunt 
misschien wel een stukje 
meedoen. Waar kun je nog meer 
muziek mee maken? 
 

Plastic beker 

26 https://youtu.be/kW03U0Lpyw0 
Ik wil later rapper worden _ KvK 

Rap je mee?  

27 https://www.123zing.nl/mahler.html 
 
Componist Mahler – digitaal 
klaslokaal 
 
https://youtu.be/iBUd5MVmBtI 
De dirigent – wat doet-ie eigenlijk 
allemaal - Klokhuis 

Bekijk de lessen samen met je 
ouders 
 
 
 
Kom van alles te weten over het 
werk van de dirigent. 
 

 

28 https://youtu.be/SzxzeVXbtQs 
Wereldband – tap battle 
 
 
 
https://youtu.be/QAy0L98Hzw0 
Ierse dans van de Riverdance family 

Even lachen. Een contrabas en 
hele speciale schoenen om mee 
te tappen… 
 
Lukt het jou om mee te doen? 
 

 

29 https://youtu.be/zyIXQsDY9NE 
Macarena 
 

Just Dance – dans je mee?  

30 https://vimeo.com/79075022 
 
 
https://youtu.be/ZamQvZaTuvc 
Playmobile – de film 

Download de app KEEZY op je 
telefoon en maak je eigen beats. 
 
Kun jij extra geluiden maken bij 
deze film? 

Telefoon 
 
 
Keukenspullen 

  
Kun jij zelf een eigen tekst schrijven 
op een bestaand liedje? Probeer het 
maar. Misschien kunnen we het dan 
later in de klas zingen.  
 

 
Heb je hulp nodig, dan mail je 
naar: 
dipimuziek@gmail.com 
 

 
Heel veel suc6 met alle 
opdrachten! 
 

https://youtu.be/o9GqZ51LKf0
https://youtu.be/qhJnIF8GHnw
https://youtu.be/i3CvuCyAsz8
https://youtu.be/hHKBEbc63gY
https://youtu.be/uUT3r_j66Is
https://youtu.be/_RlzIFLLpAI
https://youtu.be/kW03U0Lpyw0
https://www.123zing.nl/mahler.html
https://youtu.be/iBUd5MVmBtI
https://youtu.be/SzxzeVXbtQs
https://youtu.be/QAy0L98Hzw0
https://youtu.be/zyIXQsDY9NE
https://vimeo.com/79075022
https://youtu.be/ZamQvZaTuvc
mailto:dipimuziek@gmail.com

