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Vuurwerk
De kinderen bedenken aan de hand van tekeningen van vuurwerk verschillende
klanken. Hiermee ontwerpen ze een klankstukje.
Voorbereiding
Leg zwart papier karton en tekenmateriaal (wasco) klaar.
Stap 1
‘Wat zie je hier op deze tekening? Wat is er te horen?’
Aanwijzing
Bespreek wat er te zien en te horen is op de klanktekening. De kinderen komen
vast met verhalen over vuurwerk in de straat. Geef ze maar even de gelegenheid
hierover te praten. Welke mensen mogen vuurwerk afsteken? Wie heeft al zo’n
grote broer of zus?

Stap 2
‘Kijk nog eens naar de tekening. Die meneer heeft deze ene grote vuurpijl net
afgestoken. Het publiek vindt dat prachtig. Er klinkt een applaus. Luister maar
eens’
Tsjjjt - Een meneer steekt een lucifer aan.
Sssss - Het lontje brandt.
Fjoeuuiijt - De pijl vliegt omhoog.
Boemmm - Het vuurwerk knalt in de lucht.
Ohhh! - Het publiek roept vol verbazing.
Klap klap - Er klinkt applaus!
Aanwijzing
Voer dit klankspelletje een aantal keren uit en maak de geluiden erbij. Na verloop
van tijd doen de kinderen vanzelf mee. Maak het een beetje spannend met
expressie en drama.
Stap 3
‘Vuurwerk klinkt niet altijd hetzelfde. Bedenk samen met mij verschillende klanken.
Pjieuw! Pang! Bamm! Tsssjt!’
Aanwijzing
De kinderen kunnen vast nog meer klanken bedenken. Ze laten het aan elkaar
horen.
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Stap 4
‘Teken op dit zwarte papier een prachtige vuurpijl die de lucht in schiet. Met mooie
kleuren spat hij uiteen. Welk geluid past er goed bij?’
Aanwijzing
De kinderen maken prachtige tekeningen van vuurpijlen en bedenken ondertussen
welke klanken erbij horen.
Stap 5
‘We zetten eens een paar tekeningen achter elkaar neer. Iedere tekening klinkt
weer anders. Als ik een tekening aanwijs dan maak je het geluid erbij.’
Aanwijzing
Wijs de tekeningen na elkaar aan. Maak er een spannend klankspel van dat een
goed begin en eind heeft. Je kunt een tekening soms twee keer achter elkaar
aanwijzen. Het wordt helemaal spannend als het soms ook even stil is. Plotseling
klinkt er dan weer een knal! Twee tekeningen tegelijk klinkt ook heel mooi.
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