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Merkt op welk geluid hij zelf met materiaal (papier, rammelaar)  

produceert 

Geef de leerling de muziekdoos in handen. Doe een keer voor hoe het  

geluid aangaat. Doe het dan een keer samen. Stimuleer de leerling het  

zelf te doen. Doet hij het uit zichzelf daarna nog een keer? 

2 Draait hoofd/ogen richting een geluid dat in dezelfde ruimte 

wordt gemaakt 

Vestig de aandacht van de leerling in de kring op het geluid terwijl een  

ander kind aan het verstoppen is. Draai overdreven uw ogen/ hoofd in  

de richting van het geluid. Draait de leerling zijn hoofd of ogen ook? 

Doet hij het ook als u het vervolgens niet voordoet? 

3 Volgt een geluid dat in traag tempo van richting verandert 

Loop langzaam met de muziekdoos langs de leerling richting de plaats 

waar u hem wilt verstoppen. Als de leerling niet volgt, houdt u het 

geluid weer iets dichterbij en brengt u het langzaam verder weg. 

4 Zoekt een verstopt stuk speelgoed als hij het geluid ervan hoort 

Loop zichtbaar met de muziekdoos naar een plaats in het lokaal en 

verstop hem. Vraag de leerling de muziekdoos te zoeken. Laat de 

leerling vervolgens naar de gang gaan, verstop de muziekdoos en laat 

bij binnenkomst de muziekdoos zoeken. 

5 Gaat op zoek in een aangrenzende ruimte waar een geluid  

vandaan komt 

Loop zichtbaar met de muziekdoos richting de gang en verstop hem. 

Vraag de leerling de muziekdoos te zoeken. Doe dit nog een keer terwijl 

de leerling niet ziet waar hij verstopt wordt. 

6 Wijst de juiste persoon aan als namen van gezinsleden en andere  

bekenden worden genoemd  

Wijs een leerling aan om de muziekdoos te verstoppen en noem zijn 

naam. Laat meewijzen. Geef steeds iemand de beurt door de naam te 

noemen en laat deze persoon aanwijzen. 

Geef vervolgens één leerling de knuffel met het muziekdoosje. Laat een andere leerling even naar 

de gang gaan. Zet de muziekdoos aan en laat de leerling het muziekdoosje verstoppen. De leerling 

op de gang komt binnen om de knuffel te zoeken aan de hand van het geluid. Stimuleer de groep 

om stil te zijn. Leef samen vol spanning mee of de zoeker de knuffel vindt.  

Zet drie dozen in de kring. Eén leerling mag zijn ogen dicht doen. Stop onder één van de dozen de 

knuffel met muziek. Vraag de leerling goed te luisteren bij de dozen. Onder welke doos ligt de 

muziekdoos? 

Laat de (knuffel met) muziekdoos zien aan de leerlingen. Laat horen wat er gebeurt als je hem 

aanzet. Verstop zichtbaar de muziekdoos met het geluid aan. Ga terug naar uw plaats in de kring 

en vraag een leerling de muziekdoos te zoeken. 
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