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Opgroeien met muziek
Esther Pantekoek & Jasper Smit

In de hoofdstukken hierna vind je een overvloed
aan muzikale activiteiten die je met je kind kan
doen. Het wijst zich vanzelf. Hier nog wat korte
tips.
Ideeënboek
Dit boek staat vol ideeën hoe je muziek de hele dag door kan gebruiken.
Maar het zijn geen harde instructies. Voel je vrij om dingen weg te laten en toe te
voegen. Ik heb geprobeerd een zo breed mogelijk aanbod te verzamelen.
Zo is er voor elk wat wils.

Leeftijdsaanduiding
Bij elke activiteit staat een leeftijdsaanduiding. Dit is een ruime indicatie.
Sommige kinderen doen op hun vierde nog het liefst het spelletje van toen ze
werden verschoond als baby. Anderen gaan pas meezingen als ze drie zijn (en
dan soms meteen in volzinnen). Dat is geen probleem: elk kind ontwikkelt zich in
een eigen tempo.

Ontwikkelingsgebieden
Spelen met muziek doe je voor het plezier. Maar tegelijkertijd ben je keihard
bezig met de ontwikkeling van je kind. Daarom staat onderaan elke activiteit kort
welk deel van de ontwikkeling wordt aangesproken. Op pagina 132 staat
uitgebreider wat ontwikkelingsgebieden zijn, hier volgt de legenda:

 - Motorisch

 - Cognitief-verstandelijk

 - Spraak

 - Sociaal

 - Taal

 - Emotioneel

 - Zintuiglijk

 - Muzikaal
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Shaker-memory
2 - 4 jaar

Zoek dezelfde shakers.
Vul bakjes of flesjes met bijvoorbeeld rijst, pasta, couscous of rozijntjes. Doe
steeds in twee shakers hetzelfde ingrediënt. Jullie gaan samen op zoek naar de
shakers die hetzelfde klinken. Daar zit dus hetzelfde in.
Kinderen van twee jaar kan je eerst doorzichtige shakers geven. Voor hen is het
nog best een lastig spel. Kinderen van drie kunnen het spel meestal met
ondoorzichtige shakers.
Om het écht moeilijk te maken kan je ingrediënten kiezen die een beetje

Macaroni shakers

hetzelfde klinken, zoals gedroogde bonen en gedroogde kikkererwten. Met
kinderen vanaf vier jaar kan je hier écht Memory mee spelen.

0 - 4 jaar

Ontwikkelingsgebieden

Alles rammelt in de keuken!



herkennen van dezelfde geluiden. Herkent je kind ook wat erin zit?

Schud samen met dichte pakken rijst, pasta, gedroogde bonen of couscous.
Zet een muziekje op of verzin zelf een ritme om op te schudden. Vul een goed
sluitend plastic bakje of flesje met van alles uit de voorraadkast. Veel
speelplezier!
Shakers zijn fantastisch: zie het hoofdstuk ‘Seizoenen’ voor nog veel meer
mogelijke vullingen.
Ontwikkelingsgebieden


oefenen met vastpakken van voorwerpen en controle krijgen over
onderarm en pols. Vanaf ongeveer tien maanden zal je kind ook
voorwerpen met duim en vingers vast kunnen pakken (pincetgreep).
Daarvóór pakt ze alles nog vast met de hele hand.
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Er wordt wat afgewandeld met baby’s en
kinderen. Van slaperige ouders die ten einde
raad maar een blokje om gaan tot macho-vaders
met een kind in een knalroze prinsessenjurk.
Wandelen zit er flink in bij ons. Logisch ook: een
frisse neus is gezond, er is altijd van alles te zien
en het is helemaal gratis. Oh en niet te vergeten:
de buitenlucht maakt moe. Vierdubbel handig!
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Egeltje prik

Op een grote paddenstoel

0 - 4 jaar

0 - 4 jaar

Dans als een egel.

Op een grote paddenstoel is een oudje, maar daardoor niet minder leuk

Zoek Egel op een tegel van Jeroen Schipper op YouTube. Beeld het lied uit alsof

als activiteit.

jij de egel bent. Prik en kietel met je vingers alsof het de stekels zijn.
Begin op schoot:
Je kan dit ook met een egelknuffel doen. Ikea heeft er een met een zacht piepje
Op een grote paddenstoel,

erin.

Rood met witte stippen. (eventueel stippen met je vingers tekenen op de
rug van je kind)

Ontwikkelingsgebieden


herkennen van kleine prikjes en gekriebel.

Zat kabouter Spillebeen



omgaan met spanning door voorspelbaarheid.

Heen en weer te wippen.
Krak, zei toen de paddenstoel, (hier laat je haar door je benen zakken)
Met een diepe zucht,
Allebei de beentjes
Hoepla, in de lucht! (beentjes naar boven en naar achter)
Als je kind wat ouder is, kan dit met de pop op schoot.
Het tweede couplet is niet zo bekend: Vader Langbeen komt en wordt een
beetje boos. Leuk om uit te spelen met een wijzend vingertje.
Ontwikkelingsgebieden


opbouwen van vertrouwen. Je kind leert dat je haar niet zomaar laat
vallen.



vinden van evenwicht. Als je je kind op schoot zet, kan je haar laag bij de
romp vasthouden. Ze moet dan zelf rechtop blijven zitten.

Liedjestip
Herfst herfst, wat heb je te koop?
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Sneeuwstorm
0 - 4 jaar

Dankzij je kerstpakket kan het binnen sneeuwen!
Gooi wattenbollen of de kussentjes piepschuim uit je kerstpakket in de lucht en
roep Oooooh!
De toon waarop je dit zegt gaat van nature van hoog naar laag, net als de
sneeuw. Probeer samen de sneeuwvlokken op te vangen en verzamel alles voor
de volgende sneeuwbui.
Variatie: leg de watten of piepschuim op tafel en blaas ze samen allemaal op de
grond. Wie kan het hardst blazen?
Ontwikkelingsgebieden


stimuleren van de ademsteun en de mondmotoriek door het blazen van de
watjes. Beide zijn van groot belang voor de spraak.



pakken, gooien en verzamelen. Hoe ouder het kind, hoe zorgvuldiger de
sneeuw wordt verzameld.
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Goed nieuws: om je kind te laten opgroeien
met muziek hoef je helemaal geen
muziekinstrument te kunnen bespelen.
En ook zuiver zingen is écht niet nodig.
In Wakker met een wijsje vind je meer dan 65 feestelijke ideeën om
op elk moment samen te spelen met muziek. Vanaf het opstaan,
verschonen en aankleden tot het (leren) lopen, eten, tanden poetsen
en weer naar bed gaan. Want met muziek kan je de dagelijkse
routine soepeler laten lopen en de ontwikkeling van je kind
stimuleren. Maar het is vooral heel leuk!
Met dit boek wordt je kind niet de nieuwe Ed Sheeran of Beethoven
(sorry), maar met een beetje geluk zorgt het wel voor een leven vol
muziek voor het hele gezin. Oh, en als bonus houdt je kind later
misschien wel van dezelfde muziek als jij!

Meer leuks? wakkermeteenwijsje.nl!

9 789492 744029

