Muziekinstrumentenbingo
Lesdoelen:
-Kennismaking en/of leren van namen van diverse muziekinstrumenten
-Geluiden bij muziekinstrumenten horen
-Uitbreiding woordenschat op gebied van muziek

Tijd:
1 à 2 lesuren

Vorm:
-Zelfstandig

Voorbereiding:
Om deze les uit te voeren heeft u lege bingokaarten nodig. Deze zijn te vinden in het menu
bij ‘Muzieklessen’, kopje ‘Muziekinstrumentenbingo’ en dan ‘Muziekinstrumentenbingokaarten’. In eerste instantie heeft iedere leerling één lege kaart nodig. Wanneer u vaker
bingo wilt spelen kunt u meer kaarten per leerling uitprinten.
Naast lege bingokaarten moet u ook de Powerpointpresentatie ‘Muziekinstrumenten’
gebruiken tijdens deze les. Deze komt verderop tijdens de les aan bod.

Lesinhoud:
Vertel de leerlingen dat ze verderop in de les, of eventueel een les later,
muziekinstrumentenbingo gaan spelen. Om bingo te kunnen spelen, moeten zij meer
weten over bepaalde muziekinstrumenten (de namen van de instrumenten vinden zij terug
op hun werkblad). Tijdens de bingo zullen namelijk alleen plaatjes van muziekinstrumenten
te zien zijn (zie Powerpointpresentatie), waarna zij woorden moeten wegkruisen.
Het eerste deel van de les gaan de leerlingen zelfstandig aan de slag met het opzoeken van
muziekinstrumenten (en evt. daarbij horende geluiden) op het internet. Om ze een beetje
op weg te helpen staan in het menu onder ‘Links’ en ‘Muziekinstrumentenbingo’ twee
verwijzingen naar websites met muziekinstrumenten (en geluiden!). Geef de leerlingen een
bepaalde tijd om de 24 muziekinstrumenten op hun werkblad online op te zoeken en de

plaatjes te kunnen onthouden. Na een bepaalde tijd breekt het moment aan waarop u met
de leerlingen in de klas de bingo daadwerkelijk gaat spelen.
Om de bingo te kunnen spelen deelt u per kind een lege muziekinstrumentenbingo-kaart uit
en opent u de Powerpointpresentatie. Let op: leerlingen mogen nog niet zien op welke
volgorde de muziekinstrumenten later getoond worden, dus laat alleen het beginscherm en
de tweede dia zien. Bij de tweede dia, het overzicht van de 24 muziekinstrumenten, gaan de
leerlingen de lege bingokaart invullen. Zij kiezen uit de 24 instrumenten 9 instrumenten die
zij in de lege vakken schrijven (ze mogen zelf weten op welke plaats). Als alle leerlingen hun
kaart hebben ingevuld kan de bingo beginnen. Naar wens kan begonnen worden met een
eerste ronde (bijvoorbeeld: bingo als de bovenste rij vol is), een tweede, etc. Het is natuurlijk
leuk als er per ronde een klein cadeautje gewonnen kan worden.

De diapresentatie laat alleen afbeeldingen zien van muziekinstrumenten. Voor sommige
kinderen zal het misschien nog lastig zijn het juiste instrument erbij te bedenken. Eventueel
kunt u dan een hint geven in de klas (bv. het begin met de letter…).

Natuurlijk is het mogelijk om vaker dan één keer bingo te spelen. U kunt de presentatie dan
zo aanpassen dat de dia’s op een andere volgorde komen te staan, of doordat u zelf
doorklikt naar een plaatje.

De volgorde van de muziekinstrumenten zoals die door mij in de presentatie zijn gezet, is:
Tuba-fagot-trombone-gong-tamboerijn-contrabas-dwarsfluit-hoorn-xylofoon-hobo-orgeltrompet-harp-viool-triangel-piccolo-bekken-saxofoon-grote trom-gitaar-accordeon-banjodjembé-doedelzak

