
Muziekinstrumenten 
maken



Hallo lieve kinderen en ouders natuurlijk,

Nieuwe week nieuwe ideeën. De meeste kinderen houden 
van muziek. Verschillende klanken en geluiden. De 
allerjongste reageren er vaak al op. Daarom deze keer een 
boekje over muziek maken. Vorige week stond in het boekje 
al een voorbeeld over muziek maken met potten en pannen. 
De vind je nog een keer terug in dit boek. Daarnaast nog een 
aantal andere ideeën. Van heel simpel tot wat moeilijker. 

Online zijn ook heel veel filmpjes te vinden van muzieklessen 
voor verschillende leeftijden. 

Gaan jullie ook lekker samen muziek maken? Vergeet je ons  
niet te taggen als je iets deelt op Social Media?

Liefs en muzikale groetjes, 

De leid(st)ers van de Kinderkei



1. Trommel/Drumstel maken zonder 
te knutselen

Wat ga je doen?
Neem een paar pollepels. Zoek in 
overleg spullen waar je op mag 
trommelen. Zet alles voor je neer en 
trommelen maar.

Benodigdheden:
• Pollepel(s) of trommelstokken
• Cakeblik
• Beslagkom
• Pan
• Emmer

Extra:
Alle benodigdheden zijn voorbeelden. Misschien heb 
je zelf nog andere ideeën of heb niet alles maar dat 

is natuurlijk helemaal niet erg!



2. Trommel van blik

Benodigdheden:
• Leeg conservenblik (zonder etiket)
• Elastiek
• Ballon
• Schaar
• Trommelstokken (ijsstokjes of 

eetstokjes)

Wat ga je doen?
• Knip de onderkant van de ballon
• Trek de ballon over het blikje en

maak vast met 1 of 2 elastiekjes
• Trommelen maar

Extra:
Je kan ook meerdere blikken gebruiken en je kan ze 

natuurlijk ook nog versieren. Gebruik hiervoor washi
tape of leuke stickers.



3. Draaitrommel

Benodigdheden:
• Papieren rietje of sateprikker
• Karton
• Beker
• Stift
• Schaar
• Touwtjes
• Dikke kralen
Voor de decoratie bijvoorbeeld:
• Washi tape
• Stiften
• Gekleurd papier
• Stickers

Wat ga je doen?
• Zet de beker op de kop op het 

karton en trek hem over.
• Knip de cirkel uit.
• Bevestig het stokje/rietje aan het 

karton
• Maak aan beide kanten een gaatje

in het karton en knoop daar de 
touwtjes doorheen. 

• Bevestig de kraaltjes aan de 
touwtjes.

• Versier het karton met washi tape,
stiften, gekleurd papier of stickers.

• Draaien maar!

Extra:
Als je geen dik karton hebt kun je ook twee 
kartonnetjes op elkaar plakken. Hiertussen

plak je het stokje of rietje.



4. Sensory Bottles maken

Benodigdheden:
• Lege plastic flesjes
• Lijm
Voor de inhoud bijvoorbeeld:
• Rijst (deze kun je eerst ook 

kleuren met kleurstof)
• Macaroni
• Couscous
• Kralen
• Pom Poms
• Glitters (evt met water)
• Kleurstof met water
• Mais
• Kralen

Wat ga je doen?
Het maken van Sensory bottles gaat niet alleen 
over geluid. Je kan er ook mooie gekleurde 
materialen oid in doen. Haal het etiket evt van 
de fles.
Doe in het flesje wat jij leuk vindt. Draai de dop
erop en kijk zelf of het naar wens is. Waar nodig 
pas je nog wat aan. Let op: Voordat een kind er 
mee kan spelen lijm je de dop vast op de fles! Zo 
voorkom je gevaarlijke situaties. Afhankelijk van 
de leeftijd kun je ze prima samen maken.



5. Panfluit maken

Benodigdheden:
• Rietjes
• Tape
• Schaar

Wat ga je doen?
• Knip de rietjes af in verschillende lengtes.
• Leg de rietjes naast elkaar van kort naar lang.
• Tape de rietjes aan elkaar.
• Blaas zachtjes tegen de rietjes en hoor je fluit.

Extra:
Maak tussen de tape aan de zijkant een touwtje vast 

zodat de fluit om je nek kan hangen.






