
 
Een les gemaakt door pabo studenten van NHL/Stenden binnen de samenwerking voor het Kunstmenu tussen 
Kunstkade, dbieb en het Natuurmuseum Fryslân.   
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Inleiding 
 
Deze les is door zes pabo studenten van NHL/Stenden ontwikkeld in samenwerking met Kunstkade, 
dbieb en het Natuurmuseum Fryslân. Binnen deze samenwerking zijn er verschillende lessen 
ontworpen en de les die in deze handleiding te vinden is, is de inleiding voor deze lessenreeks.  
 
In deze lessenreeks staan zaden en de natuur centraal. De leerlingen worden door dbieb geprikkeld 
tijdens het voorlezen van een mooi prentenboek over een zaadje, bij de activiteiten van het 
Natuurmuseum Fryslân gaan de leerlingen actief aan de slag met het onderzoeken van zaden en als 
afsluiting gaan de leerlingen zelf onderzoeken hoe zaden groeien.  
 
Tijdens deze les, de inleiding van de lessenreeks, maken de leerlingen alvast kennis met het bos. Er 
worden bosgeluiden gemaakt en er wordt kennisgemaakt met de inwoners van het bos. Het is een 
les waarbij de leerlingen actief mee kunnen doen.  
 
 
  



Kerndoelen 
Deze voorbereidende les sluit aan bij de volgende kerndoelen, omschreven door SLO (2019): 
 
Kerndoel 54: De leerlingen leren beelden, muziek, taal, spel en beweging te gebruiken, om er 
gevoelens en ervaringen mee uit te drukken en om er mee te communiceren. (SLO, 2019). 
 
Kerndoel 40: De leerlingen leren in de eigen omgeving veel voorkomende planten en dieren 
onderscheiden en benoemen en leren hoe ze functioneren in hun leefomgeving. (SLO,2019). 
 

Doelen van de les 
Specifieke doelen bij deze voorbereidende les horen: 
 

 Aan het eind van de les hebben de leerlingen kennis gemaakt met het thema ‘Natuur’.  

 Aan het einde van de les kunnen de leerlingen dieren uitbeelden uit het hoorspel.  

 Aan het einde van de les kunnen de leerlingen geluiden maken bij het hoorspel. 
 

Benodigdheden 
Deze docentenhandleiding met het hoorspel in het Nederlands of in het Frysk.  
Bramen. 
Playlist op YouTube of op Spotify met bosgeluiden.  
 
Benodigdheden voor op de geluiden tafels: 
Bak met water. 
Vlieger papier. 
Takjes. 
Rijstkorrels in een koker. 
Fluit. 
Percussie kikker. 
Geluidskaarten uit bijlage drie. 

 
Voorbereiding 
Het hoorspel dat gebruikt wordt in deze les kan in het Nederlands en in het Frysk 
voorgelezen en gebruikt worden. Kies het hoorspel waarvan u denkt dat die het beste bij uw 
klas past.  
 
Voordat de les uitgevoerd kan worden, moeten er verschillende geluiden tafels gemaakt 
worden. Dit zijn vier tafels waarop de materialen worden klaargelegd waar de leerlingen 
geluiden uit het hoorspel mee gaan maken tijdens deze les.   
 
Het verhaal in bijlage één heeft verschillende geluiden, de geluiden in het verhaal zijn 
vetgedrukt en hebben een kleur gekregen. De kleur correspondeert met de kleur van de 
tafel, dus alle vetgedrukte woorden met de kleur rood worden gemaakt door de leerlingen 
die bij tafel één staan.  
 
Hieronder is een overzicht te vinden van welke geluiden er bij welke tafel gemaakt worden. 
De materialen die voor deze geluiden nodig zijn, zijn hierbij ook aangegeven. 
 
 
 



Tafel 1: Zacht waaiende wind, plons, dikke plons, smikkelen, smakken en snurken. 
Materialen op de tafel: aluminium plaat om wind mee te maken, bak met water en een glas 
of steentje om het plons geluid te maken, geluidskaart smikkelen, geluidskaart smakken en 
geluidskaart snurken. 
 
Tafel 2: Tjilpen, snuffelen, kraken en het oehoe geluid van de uil.  
Materialen op de tafel: Vogel fluitje waar je water in moet doen voor het tjilpen, takjes voor 
het kraken, geluidskaart met de uil.  
 
Tafel 3: Stampen, fluiten, bladeren.  
Materialen op de tafel: Geluidskaart met afbeelding van stampen, vlieger papier voor het 
knisperen van de bladeren, leerlingen fluiten liedjes met de mond of met een fluitje.  
 
Tafel 4: Kwaken, regenen, BRRRR 
Materialen op de tafel: Percussie kikker, rijstkorrels voor de regenen, geluidskaart voor 
BRRRR.  
 
Suggesties voor afspeellijsten: 
https://www.youtube.com/watch?v=1PUe4sHrwr4  
https://www.youtube.com/watch?v=p9VJWYsumpw  
https://open.spotify.com/playlist/6cZI7N1ZrLOzkxh7LrkG9H?si=1b0b2ee486a64c0e  
https://open.spotify.com/track/2VjyvUwXdILqlipG3DP6Lp?si=82fe01f7c9cc44d7  

 

De les  
Inleiding: 
U zet een afspeellijst op waarin (bos)geluiden te horen zijn, deze afspeellijst zet u al op wanneer de 
leerlingen nog niet in het lokaal zijn. Alle geluiden die te horen zijn, vind je terug in het bos (denk aan 
knisperende bladeren, wind, een tak die breekt, kraken van een stam, regen die valt, dennenappels 
die uit de boom vallen, etc.)  
 
Wanneer de leerlingen binnen komen, mogen zij op de grond gaan zitten/ liggen en goed luisteren 
naar de geluiden om hen heen.  
 
Na even geluisterd te hebben, stelt u een aantal vragen aan de leerlingen: Wat horen we allemaal?’ 
Kun je iets benoemen dat je hoort? Waar zijn deze geluiden te horen? Het antwoord op deze vraag is 
dus in het bos.  
 
Kern: 
Wanneer alle leerlingen op hun plek zitten begint u met het voorlezen van een klein stukjes uit 
hoorspel uit bijlage één. U leest dit stukje rustig voor en de leerlingen luisteren. Wanneer het verhaal 
uit is, vraagt u aan de leerlingen of zij op de geluiden tafels iets herkennen uit het verhaal. Op deze 
tafels liggen o.a. takjes en bladeren dus deze zullen een reactie uitlokken over het verhaal. Leg 
vervolgens uit dat de materialen die op de tafels liggen allemaal gebruikt kunnen worden om de 
geluiden uit het hoorspel te maken. 
 
U verdeelt de klas na het voorlezen in twee groepen. De ene groep gaat beginnen met het maken 
van geluiden bij het hoorspel en de andere groep gaat bedenken hoe ze de dieren die in het verhaal 
voorkomen kunnen uitbeelden. Elke groep gaat onder leiding van een leerkracht, student of stagiair 
aan de slag. Zorg ervoor dat de leerlingen niet door de andere groep afgeleid kunnen worden, laat de 
ene groep bij voorkeur in een ander lokaal de voorbereiding doen. 

https://www.youtube.com/watch?v=1PUe4sHrwr4
https://www.youtube.com/watch?v=p9VJWYsumpw
https://open.spotify.com/playlist/6cZI7N1ZrLOzkxh7LrkG9H?si=1b0b2ee486a64c0e
https://open.spotify.com/track/2VjyvUwXdILqlipG3DP6Lp?si=82fe01f7c9cc44d7


Groep uitbeelden 
Aan de hand van het verhaal in bijlage één spelen de leerlingen de dieren het verhaal na. De groep 
speelt het verhaal na en leven zich in, in de dieren die in het verhaal voorkomen. De leerlingen gaan 
onder begeleiding van een leerkracht bedenken hoe ze de dieren na kunnen spelen. U leest tijdens 
de voorbereiding niet het hele verhaal voor. Lees steeds korte stukjes uit de tekst voor. Lees 
bijvoorbeeld een kort stukje over de tsjilpende vogels, een kort stukje over de sluipende vos, een 
kort stukje over een plonzende kikker. Zorg ervoor dat de leerlingen niet statisch in een kring blijven 
staan maar juist blijven bewegen zodat zij in de fantasie blijven.   
 
Groep geluiden 
Er staan een aantal tafels met voorwerpen en materialen klaar in het lokaal, deze materialen worden 
gebruikt om de geluiden in het hoorspel te maken. Deze groep gaat onder begeleiding van een 
leerkracht, student of stagiair eerst kijken welke geluiden er gemaakt kunnen worden met de 
materialen op de geluiden tafels. Laat de leerlingen de voorwerpen aanraken en bespelen zodat het 
duidelijk is welke geluiden er gemaakt kunnen worden. Nadat alle leerlingen de geluiden hebben 
gezien en de materialen hebben gezien, verdeelt u de groep in kleine groepjes. Bij elke tafel moet 
een kort groepje staan. Lees tijdens het voorbereiden niet het hele verhaal voor aan de leerlingen 
maar lees korte stukjes voor waarin een geluid voorkomt. Vertel erbij dat de leerlingen tijdens de 
uitvoering goed moeten opletten wanneer de geluiden op hun tafel voorbij komen.  
 
Gehele groep  
Wanneer de groepen klaar zijn met het oefenen van het naspelen van de dieren en het maken van de 
geluiden kunt u beginnen met het voorlezen van het hele hoorspel in de grote groep. De leerlingen 
hebben nu allemaal stukjes van het verhaal geoefend, dus nu kan deze in zijn geheel worden 
uitgevoerd met spel en geluiden. De ene groep speelt dus de dieren na en de andere groep maakt de 
bijbehorende geluiden. Lees het verhaal rustig voor en geef de leerlingen genoeg tijd voor het maken 
van de geluiden.  
 
U draait de groepen na het uitvoeren van het eerste verhaal om zodat alle leerlingen de kans krijgen 
om de dieren na te spelen én de geluiden te maken.  
 
Afsluiting: 
Na het uitvoeren van de verhalen vraagt u aan de leerlingen welke dieren we zijn tegengekomen in 
het verhaal. Kennen de leerlingen nog meer dieren die in het bos wonen? U kunt ook vragen wat de 
leerlingen van deze opdracht vonden. Was het moeilijk om de dieren na te spelen? Of was het juist 
makkelijk? Pasten de geluiden goed bij het verhaal? Zouden jullie dit vaker willen doen? 

 
  



Bijlage I: Het hoorspel 
 

Vogels 
Op een mooie zonnige lentedag waait de wind zachtjes door de bomen van het bos. Oeh, kijk eens 
omhoog! Er zit een nestje in de boom. Van wie zou die zijn? ‘’TSJILP,TSJILP,TSJILP, het is een nestje 
met … vogels! De kleine vogeltjes zijn net geboren en beginnen tegelijk te tsjilpen,  ze hebben 
honger! Mama vogel gaat op zoek naar wormen. Ze vliegt naar het gras en gaat daar op stampen. Er 
komen geen wormen uit de grond, mama vogel gaat iets harder stampen, nog geen wormen, dan 
gaat mamavogel op haar hardst stampen en tadaa daar zijn de wormen al! Mama vogel pakt de 
worm in haar bek en vliegt terug naar de tsjilpende vogeltjes.  
 
Kikker 
De vogels genieten van de rust, maar dan opeens wordt de rust verstoord door een heel hard 
kwaakgeluid en dat volgt met harde plonsen in het water. Mamavogel kijkt om haar heen, wat zijn 
dat? Ze kijkt naar beneden en daar ziet ze een vijver met allemaal kikkers. Kwaak, kwaak. 1 voor 1 
springen de kikkers in het water. Kikker 1 plons, kikkers twee plons, kikker drie plons en als laatste 
ziet mamavogel een hele grote dikke kikker aan komen springen. Hij neemt een aanloop en met een 
dikke plons, plonst de kikker in het water. De kikkers beginnen allemaal te kwaken. De baby 
vogeltjes worden wakker en beginnen ook alle drie weer te tjilpen. Het wordt avond en alle dieren 
liggen weer rustig te slapen, mamavogel kan weer genieten van de rust om haar heen. 
 
Vos 
De dagen worden langer, het wordt steeds warmer, de zon begint feller te schijnen het is …..? zomer. 
De vogels zijn alweer wat groter geworden en fluiten vrolijke liedjes. Om de vogels heen zijn ook 
andere dieren uit hun winterslaap gekomen. Zo ook de vos. Op de grond is hij aan het snuffelen voor 
eten. Opeens ziet de vos daar wat lekkers, hij sluipt heel zachtjes naar het eten toe, hij springt en….. 
PLONS!! De vos valt in het water. De kikker schrikken van de vos en beginnen allemaal weer te 
kwaken. Snel komt de vos uit het water. Hij schudt het water uit zijn vacht en snuffelt verder voor 
wat lekkers. 
 
De dagen worden korter, het begint vaker te regenen, harder te waaien, de bladeren vallen van de 
bomen, de wereld kleurt rood, geel en oranje, het is … ? Herfst! De vogels kruipen lekker tegen elkaar 
aan terwijl de regen op de grond tikt. De vos heeft honger en loopt zachtjes door de bladeren die 
bijna allemaal van de boom zijn gevallen. De bladeren knisperen onder de vos zijn poten en daar in 
de verte ziet de vos weer wat lekkers, zo stil mogelijk loopt hij daarna toe en de vos stapt op een 
grote tak KRAKKK. Het maakt zoveel lawaai dat het lekkere hapje weg is. De vogels worden er ook 
weer wakker van en beginnen allemaal weer te fluiten. De vos heeft toch wel echt honger en ziet 
verderop een lekkere struik met bramen. De vos loopt erheen en smikkelt lekker van de bramen, hij 
vindt ze zo lekker dat de vos er van gaat smakken. Het begint steeds harder te regenen, dit vindt de 
vos niet fijn en hij rent naar zijn hol. De kikkers houden van regen en beginnen hierdoor lekker te 
kwaken. Dan wordt het donker en liggen alle dieren weer lekker te snurken.  
 
Uil 
In het bos wordt het steeds kouder en er ligt zelfs al sneeuw! Het is …. ? Winter! De vos vindt het nu 
veel te koud en is lekker in zijn hol gaan slapen, hij slaapt zo erg dat het hele bos hem kan horen 
snurken! Opeens komt er nog een geluid uit het bos, OEHOEHOEHOEH. Hoog in de boom zit een… 
UIL! Hij zit te bibberen in de kou BRRRRR! Hij kijkt om zich heen en roept de andere uilen Oehoe. De 
andere uilen reageren en door het hele bos klinkt oehoehoehoehoe. De vos wordt er wakker van en 
kijkt even om het hoekje, hij ziet nog wat bramen en smikkelt deze nog lekker op. Het wordt weer 
avond, de zon gaat onder en het wordt stil in het bos.  

 



Bijlage II: It harkspul 
 
Fûgels 
Op in moaie sinneskyn maitiidsdei waait de wyn súntsjes troch de beammen fan de bosk. Oeh, sjoch 
ris omheech! Der sit in nêst yn de beam. Fan wa soe dat wêze? ‘’TSJILP,TSJILP,TSJILP, it is in nêst fan 
de ….. fûgels! De lytse fûgeltsjes binne krekt berne en begjinne tagelyk te tsjilpen, Sy hawwe honger! 
Mem fûgel giet op syk nei wjirms. Sy fljocht nei it gers en stampt dêr op. Der komme gjin wjirms út 
de grûn, mem fûgel stampt wat hurder noch gjin wjirms, dan stampt mem fûgel op it hurdst en 
tadaa dêr binne de wjirms al! Mem fûgel hâldt op mei stampen en pakt de wjirm yn ‘e bek en fljocht 
werom nei de tsjilpende fûgeltsjes.  
 
Kikkert 
De fûgels genietsje fan de rêst, mar dan ynienen wurdt de rêst fersteurd troch in hiel hurd kwêklûd 
en dat folget mei hurde plûns yn it wetter. Mem fûgel sjocht om har hinne, wat is dat? Sy sjocht nei 
ûnderen en dêr sjocht sy in fiver mei allegearre kikkerts. Kwêk, kwêk. 1 foar 1 springe de kikkerts yn 
it wetter. Kikkert 1 plûns, kikkert twa plûns, kikkert trije plûns en as lêste sjocht mem fûgel in hiele 
grutte kikkert oanspringen kommen. Hy nimt in oanrin en mei in grutte plûns, plonst de kikkert yn it 
wetter. De kikkerts begjinne allegearre te kwêkjen. De poppefûgeltsjes wurde wekker en begjinne ek 
alle trije wer te tjilpen. It wurdt jûn en alle bisten lizze wer rêstich te sliepen, mem fûgel kin wer 
genietsje fan de rêst om har hinne. 
 
Foks 
De dagen wurde langer, it wurdt hieltyd waarmer, de sinne begjint helderder te skinen it is …..? 
simmer. De fûgels binne alwer wat grutter wurden en fluitsje fleurige ferskes. Om de fûgels hinne 
binne ek oare bisten út de wintersliep kommen. Sa ek de foks. Hy snúft op 'e grûn foar iten. Ynienen 
sjocht de foks wat lekkers, hy slûpt hiel súntsjes nei it iten ta, hy springt en….. PLÛNS!! De foks falt yn 
it wetter. De kikkerts skrilje troch de foks en begjinne allegearre wer te kwêkjen. Fluch komt de foks 
út it wetter. Hy skoddet it wetter út it hier en snúft fierder foar wat lekkers. 
 
De dagen wurde koarter, it begjint faker te reinen, hurder te waaien, de blêden falle fan de 
beammen, de wrâld kleuret read, giel en oranje, it is … ? Hjerst! De fûgels krûpe lekker tsjin elkoar 
oan wylst de rein op de grûn tikket. De foks hat honger en rint súntsjes troch de blêden dy’t omtrint 
allegearre fan de beam fallen binne. De blêden knisterje ûnder de foks syn poaten en dêr yn de fierte 
sjocht de foks wer wat lekkers, sa stil mooglik rint hy dêrnei ta en de foks stapt op in grutte tûke 
KRAKKK. It makket safolle leven dat it lekkere hapke fuort is. De fûgels wurde der ek wer wekker fan 
en begjinne allegearre wer te fluitsjen. De foks hat dochs wol echt honger en sjocht dêr fierderop in 
lekkere strúk mei toarnbeien. De foks rint dêr hinne en smikkelet lekker fan de toarnbeien, hy fynt it 
sa lekker dat de foks der fan giet begjint te smakken. It begjint hieltyd hurder te reinen. Dat fynt de 
foks net aardich en hy draaft nei syn hol. De kikkerts hâlde fan rein en begjinne dêrtroch lekker te 
kwêkjen. Dan wurdt it tsjuster en lizze alle bisten wer lekker te snoarkje. 
  
Ûle 
Yn ‘e bosk wurdt it hieltyd kâlder en der leit sels al snie! It is …. ? Winter! De foks fynt it no fierstente 
kâld en hat him lekker yn syn hol deljûn. Hy sliept sa bot dat de hiele bosk him snoarkje hearre kin. 
Ynienen komt der noch in lûd út de bosk, OEHOEHOEHOEH. Heech yn de beam sit in… ûle! Hy sit te 
bibberjen fan ‘e kjeld BRRRRR! Hy sjocht om him hinne en ropt de oare ûlen Oehoe. De oare ûlen 
reagearje en troch de hiele bosk klinkt oehoehoehoehoe. De foks wurdt der wekker fan en sjocht 
efkes om it hoekje, hy sjocht noch wat toarnbeien en smikkelet dy noch lekker op. It wurdt wer jûn, 
de sinne giet ûnder en it wurdt stil yn de bosk. 
 
 
 



Bijlage III: Geluidskaarten 
 
Op de volgende pagina’s zijn de geluidskaarten te vinden die op de geluiden tafels geplaatst moeten 
worden. 
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