
 

 Kriebels in mijn buik (voorbereidende les) 

Leerjaar: PO groep 1/2/3 

Type les: Voorbereidende les door de groepsleerkracht op de workshop ‘Kriebels in mijn 
buik’ door Roombeek Cultuurpark. 

Lesduur  30 minuten 

Omschrijving van 
de les: 

Een les waarbij de leerlingen op een verkennende en spelende manier het 
spanningsveld tussen de emoties bang en blij onderzoeken aan de hand van 
een dramaspel en muziek.  
 
Op welke momenten voel je je blij? Kan je bang en blij tegelijk zijn? Hoe voel je 
je als je iets spannends gaat doen? Welke muziek is spannend en welke 
muziek is vrolijk? Hoe kan ik deze gevoelens uitbeelden? 
 
De kinderen beluisteren verschillende muziekfragmenten. 
De kinderen onderzoeken hoe ze emoties kunnen uitbeelden en nemen 
verschillende houdingen aan. 
De kinderen oefenen met het herkennen van gezichtsuitdrukkingen. Ze letten 
hierbij op de gevoelswaarde van de muziek.  
 
De kinderen luisteren naar muziek met verschillende klankkleuren (luisteren). 
De kinderen onderzoeken hoe je emoties kan uitbeelden (drama). 
De kinderen beelden verschillende situaties uit naar aanleiding van muziek 
(bewegen). 

Onderwerpen Blij, bang, spanning, kleur  

Vakgebied Kunstzinnige oriëntatie (beeldend, drama, muziek) 

 

Leerinhoud  
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De kinderen kunnen bewust de emoties blij en bang laten zien in hun 
gezichtsuitdrukking (drama). 
De kinderen kunnen verschillende emoties herkennen in een muziekfragment 
(luisteren). 
De kinderen kunnen bewegingen uitbeelden aan de hand van de emoties blij en 
bang in muziek (bewegen). 
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De kinderen kijken/luisteren naar en praten over eigen werk en dat van 
anderen. (reflecteren). 

 
 

Uitvoering  

Lesplanning Totaal: 30 minuten 
Inleiding: 10 minuten 
Opdracht: 15 minuten 
Reflectie: 5 minuten 

Voorbereiding: Bestudeer dit lesformat. 
Beluister de muziekfragmenten uit de bijlage: 
‘Kriebels in mijn buik VL (muziekfragment 1)’ 
‘Kriebels in mijn buik VL (muziekfragment 2)’ 
‘Kriebels in mijn buik VL (muziekfragment 3)’ 
‘Kriebels in mijn buik VL (muziekfragment 4)’ 



Zet de volgende technische materialen klaar: 

 Computer + beamer 

 De muziekfragmenten uit de bijlage 
 

Eventueel een speellokaal om rond te kunnen lopen. 

Inleiding/ 
oriëntatie 
 
 

Ga met de kinderen in de kring zitten. 
 
Vraag: 

 Wie is er wel eens vrolijk? Wanneer was je voor het laatst vrolijk? Wie 
is er nu vrolijk? 

 Wie is er wel een bang? Wat was er dan spannend?  
 
Vraag: 

 Kan je vrolijk zijn, en tegelijk iets spannend vinden?  

 Welk gevoel krijg je daardoor? 
Antwoord: 
Bijvoorbeeld als in je een achtbaan gaat, voor het eerst bij iemand gaat logeren, 
of een cadeau uitpakt. Of misschien wel als je verliefd bent. Dan heb je kriebels 
in je buik. 
 
Vertel: 
Binnenkort gaan wij naar Tetem, en daar krijgen jullie kunstwerken te zien. Die 
kunstwerken gaan ook over blij en bang zijn, net als de les vandaag. 

Opdracht We gaan zo aan aantal verschillende soorten muziek beluisteren. Zodra de 
muziek begint, is iedereen helemaal stil. Je luistert goed naar de muziek. Welk 
gevoel krijg je er bij?  
Als de muziek stopt, laat dat gevoel zien op je gezicht. Doe het duidelijk, zodat 
iedereen de emotie kan zien. 
 
Voor de docent: zet een van de fragmenten aan en laat de kinderen luisteren, 
en stop daarna de muziek. 
 
Vraag: 

 Kijk eens om je heen. Welke emoties zie je allemaal op de gezichten?  

 Welke gezichtsuitdrukkingen lijken op elkaar? 

 Welke zijn juist heel anders? 

 Welk gevoel kreeg je van de muziek? 
 

Vertel: 
Je mag weer gaan zitten. We doen het nu nog eens, maar dan met nieuwe 
muziek. Ook krijg je een extra opdracht. Nu laat je niet alleen zien op je gezicht 
hoe je je voelt, maar je gaat ook in een houding staan. Je mag blijven zitten op 
je stoel, maar er ook voor staan. Als je muziek stopt, sta je zo stil als een 
standbeeld. 
 
Vraag: 

 Kijk eens om je heen. Welke houdingen zie je allemaal?  

 Welke houdingen lijken op elkaar? 

 Welke zijn juist heel anders? 

 Heb je ook weer gebruik gemaakt van een gezichtsuitdrukking? 

 Welk gevoel kreeg je van de muziek? 
 
Voor de docent: beluister zo alle fragmenten. Er kan voor worden gekozen om 
zelf extra fragmenten te beluisteren via YouTube. 
 
Extra: 



Er kan worden gekozen om na elk fragment één houding van een kind uit te 
kiezen. Dit kind kan uitleggen hoe tot deze houding is gekomen. De rest van de 
kinderen doet deze dan na en het eerste kind kijkt of de rest van de kinderen 
het goed mogelijk spiegelt. 

Reflectie Bespreek de les met de kinderen. 
Vraag: 

 Welke muziek vond jij het leukst om te beluisteren? 

 Was het moeilijk om een houding te bedenken bij de muziek? 

 Wie kan jij een compliment geven omdat hij of zij zo’n goede 
gezichtsuitdrukking maakte? 

 Wat was er moeilijk deze les? 

Opruimen Zet alle spullen weer terug op de juiste plek.  

 

 


