
 

Nederlands oefenen 5      
Daar zit muziek in !  

  
Muziek brengt kleur in je leven.  
Je wordt er vrolijk van. Je krijgt zin om te dansen. Je zingt hard mee. 
Muziek doet je denken aan een mooie tijd vroeger.  
En muziek helpt wanneer je verdrietig bent. 
Er zijn veel soorten muziek: pop, rock, rappen, klassieke muziek etc. 
En er zijn veel muziekinstrumenten. Misschien maak je zelf ook muziek.  
 
Schrijf een paar woorden op over Muziek  
Is muziek belangrijk voor jou? Luister je vaak naar muziek? Maak je muziek?  
 
_____________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________ 
  

 
Werkwoorden met Muziek  
 
spelen – maken – zingen – dansen – horen – luisteren –optreden   
 
Als ik muziek wil  _________dan zoek ik op Youtube of Spotify. 
 
Ik  ______in een koor, het is mooi om met heel veel mensen samen te ________.   
 
Mijn vriend kan goed gitaar  ______________. Anderen ________ piano of fluit.  
 
Ik  houd van  ______________, het is fijn om te bewegen op muziek. 
 
Je kunt muziek alleen__________ of samen met vrienden.  
 
Die zanger zingt mooi, als ik naar hem _________  dan  wordt ik blij .  
 
Wij ____________ de hele dag naar muziek, de radio staat altijd aan.  
 
We _____________zo hard mee dat de buren het kunnen ___________. 
 
Als je goed oefent, dan kun je _________ voor andere mensen.  



 
 
 
Songtekst De bergen zingen (Sound of music) 
https://www.youtube.com/watch?v=JZTttPgMnBo  
 
Een dag op de berg 
gaat altijd voorbij 
de zon al laag 
de avond ster wenkt naar mij 
ik weet dat ik weer terug moet 
naar regels en orde en tucht 
maar ik stop, en ik wacht en ik luister 
naar elke stem, naar elke melodie 
in de buitenlucht 
 
ik hoor overal 
hoe de bergen zingen 
dit koor dat bestaat 
meer dan duizend jaar 
zo leer ik het lied 
dat de bergen zingen 
een lied dat ik hier in mijn hart bewaar. 
 
ik wou dat ik wild als de wind door de bomen zong 
net zo dwars als het weer 
of woest als een beest van de rotsen sprong 
voor een duik in het meer 
 
ik wou dat ik ooit op de hoogste top 
in de sneeuw leven kon 
zo hoog en zo vrij 
als een vogel die vliegt naar de zon 
 
oh hier op de berg 
ben ik niet zo eenzaam 
ik zoek naar een plek 
naar mijn eigen spoor 
dan hoor ik het lied dat de bergen zingen 
en ik kan weer door 

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=JZTttPgMnBo
https://www.youtube.com/watch?v=JZTttPgMnBo
https://www.google.nl/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.rgbstock.nl%2Fphoto%2Fmmi2qzY%2FMuziek%2BHearts&psig=AOvVaw1jU47QLB9zNVZvKrdkCDn4&ust=1588180744613000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCJjW_eLQi-kCFQAAAAAdAAAAABAk


Spreekwoorden met muziek  
 
Daar zit muziek in.    Dat klinkt goed, dat is een goed plan!  

De eerste viool spelen.    De baas spelen, het meeste praten.  

Met stille trom vertrekken.    Stil weggaan, niet zeggen dat je weggaat  

Op de grote trom slaan.    Aandacht vragen voor wat jij belangrijk vindt 

Vrienden optrommelen.   Vrienden laten komen. 

Het hoogste lied zingen.    De baas willen zijn.   

Een toontje lager zingen.   Minder opscheppen, meer bescheiden zijn. 

Dat klinkt als muziek in mijn oren.  Dat klinkt goed, dat wil ik wel!   

Het is steeds het oude liedje.  Het is altijd hetzelfde, er verandert niets. 

Het hoogste lied zingen.    Heel vrolijk zijn, erg blij zijn.  

Het is de toon die de muziek maakt.  Het gaat om de manier waarop het gezegd 
wordt.  

 

    
 
 
Favoriete muziek 
 
Schrijf een paar zinnen. Wat is jouw lievelingsmuziek? Welke zanger of welke soort 
muziek vind jij heel erg goed? 
 
__________________________________________________________________ 
 
 
__________________________________________________________________ 
 
 
__________________________________________________________________ 
 

https://www.google.nl/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fnl.123rf.com%2Fstock-foto%2Fmuziek_gratis.html%3Fimgtype%3D1%26alttext%3D1%26start%3D400%26orderby%3D%26sti%3D&psig=AOvVaw1jU47QLB9zNVZvKrdkCDn4&ust=1588180744613000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCJjW_eLQi-kCFQAAAAAdAAAAABBm
https://www.google.nl/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Finstitutrice.com%2Fla-psychologie-de-lenfant-a-6-ans%2F&psig=AOvVaw1LiIFJc8pn-qyhvsSrvWB6&ust=1588186840875000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCKDa353ni-kCFQAAAAAdAAAAABAo


Nieuws lezen 
 
Lees dit nieuwsbericht van Nu.nl : 
 
Rapper Ali B organiseerde tijdens Koningsdag 'De Ali B Vrienden Tour'. In totaal 
deed de tournee negen verpleeghuizen en woonzorgcentra in Nederland aan en 
traden naast Ali B ook andere Nederlandse artiesten op. Ali B noemt het zelf "het 
mooiste optreden dat ik ooit gegeven heb". 

Het initiatief is ontstaan om bewoners van verpleeghuizen en woonzorgcentra even 
"weg te halen uit de dagelijkse routine". Naast Ali B deden ook Karin Bloemen, Alain 
Clark, Glen Faria, Ronnie Flex, Dennis van der Geest, Gerard Joling, Wolter Kroes 
en rapper Poke mee aan de tournee. 

De rapper zette eerder al een landelijke actie op om op Goede Vrijdag bloemen te 
bezorgen aan ouderen in het hele land. Na zijn optreden op Koningsdag zei hij: "Ik 
heb gezworen dat ik me na de bloemenactie voor deze mensen wil blijven inzetten 
en iedere kans zal aangrijpen om met een kleinigheidje tóch de aandacht te geven 
die deze mensen zo verdienen, in ieder geval totdat ik zelf die leeftijd heb bereikt. Dit 
is het mooiste optreden dat ik ooit heb gegeven. Echt waar!" 

 

Uitleg moeilijke woorden 

rapper iemand die rap-muziek maakt  

verpleeghuis   hier wonen mensen die medische zorg nodig hebben.  

woonzorgcentrum  hier wonen mensen zelfstandig, maar ze kunnen een 
beetje zorg krijgen, bv. het eten wordt gebracht. 

zorgcentra aan doen langs gaan, op bezoek gaan bij zorgcentra 

dagelijkse routine de dingen die je iedere dag op dezelfde manier doet. 

bloemen bezorgen bloemen brengen. 

gezworen voltooid deelwoord van zweren=  plechtig beloven.  

je inzetten voor iets doen voor anderen, je best doen  

een kans aangrijpen je kunt iets doen,  en je doet het ook 
 

 



Nog een songtekst 
BLØF / Zachtjes zingen  
https://www.youtube.com/watch?v=ohv1HGkluFw 

Ik ben niet vergeten 
Van wat jij me hebt verteld 
Jij mag alles zeggen 
Als je maar geen oordeel velt geen mening geeft, het goed of fout 
vinden 

Niet dat alle woorden altijd leeg en zinloos zijn  zinloos: woorden die niets 
betekenen. 
Maar je moet bedenken: het is minder echt dan schijn  schijnen = het lijkt alsof 
Over echt gesproken: 
Waarom raak je mij niet aan? 
Jij bent zo dichtbij nu 
En ik wil alleen maar... 

Zachtjes zingen over dingen die niemand weet 
Ik kan hardop denken bij jou     hardop denken = zeggen wat je denkt
En ik wil zachtjes zingen over dingen die niemand weet 
Ik kan hardop denken bij jou 
Dus ik wil hardop denken en je wenken bij een idee dat een liedje kan zijn  

wenken = kom hier  
En dat dan zachtjes zingen tot de dingen die niemand weet 
Van jou geworden zijn 

Jij hoeft niet te zeggen 
Dat je niet bent wie je lijkt 
Dat zie ik zo ook wel 
Maar naarmate tijd verstrijkt de tijd verstrijkt = als het langer duurt, als ik 
jou langer ken 
Leer ik jou begrijpen 
Leer ik wat je hart begeert… wat je hart begeert =  wat je heel graag wilt 

Zachtjes zingen over dingen die niemand weet 
Ik kan hardop denken bij jou 
En ik wil zachtjes zingen over dingen die niemand weet 
Ik kan hardop denken bij jou 
Dus ik wil hardop denken en je wenken bij een idee dat een liedje kan zijn 
En dat dan zachtjes zingen tot de dingen die niemand weet 
Van jou geworden zijn 

https://www.google.nl/search?sxsrf=ALeKk01zDV9mIXMrYdx0WWmzYOExjy53AA:1588103535560&q=BL%C3%98F&stick=H4sIAAAAAAAAAONgVuLSz9U3MMwpT6msXMTK6uRzeIYbAL-T8rAWAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwi-venY8ovpAhWM-qQKHaY7AuUQMTAAegQIDhAF&sxsrf=ALeKk01zDV9mIXMrYdx0WWmzYOExjy53AA:1588103535560
https://www.google.nl/search?sxsrf=ALeKk01zDV9mIXMrYdx0WWmzYOExjy53AA:1588103535560&q=BL%C3%98F&stick=H4sIAAAAAAAAAONgVuLSz9U3MMwpT6msXMTK6uRzeIYbAL-T8rAWAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwi-venY8ovpAhWM-qQKHaY7AuUQMTAAegQIDhAF&sxsrf=ALeKk01zDV9mIXMrYdx0WWmzYOExjy53AA:1588103535560
https://www.youtube.com/watch?v=ohv1HGkluFw
https://www.youtube.com/watch?v=ohv1HGkluFw


 
Muziekinstrumenten 

Welke van deze muziekinstrumenten zie je hier ?  
Kies uit:  

trommel   hobo    orgel  

triangel  drumstel  piano 

trompet  fluit   viool 

cello  gitaar   elektrische gitaar 

piccolo   panfluit  keyboard 

saxofoon   xylofoon  citer      

  

 

 
 
 

https://www.google.nl/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.freepik.com%2Fpremium-vector%2Fcartoon-illustration-musical-instruments-set_4818434.htm&psig=AOvVaw0bQ2H3Bo501pkgST80yAjC&ust=1588179932545000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCIjnkb_Ni-kCFQAAAAAdAAAAABAV


Nog één liedje dan  
 
 
Nielson / Ik voel me sexy als ik dans  
 
https://www.youtube.com/watch?v=zKmsZzJQJV0  
 
Weet je wat het is    ik heb geen goede moves 
Maar je zie je niet dat ik  precies weet wat ik doe 
En ze kan het niet laten, nee  ze kan het niet laten, yeah, yeah 
Weet je wat het is   zij komt naar me toe 
Ze vraagt me: ga je lekker   wat ben je nou aan het doen 
En ik kan het niet laten, nee     ik kan het niet laten 
Ik zeg weet je wat het is baby  ik voel me sexy als ik dans 
 
Oeh, Weet je wat het is  ik heb ze al gehoord 
Al die goede tips   maar ze, maar ze werken nooit 
En toch kan je het niet laten   je kan het niet laten 
Ah, yeah 
Ergens in haar blik   zie ik dat er iets 
Iets veranderd is   en ik geloof m'n ogen niet 
Ze kan het niet laten   ze springt op de tafel 
Daar gaat ze    daar gaat ze 
Ze kan het niet laten   ze springt op de tafel 
Daar gaat ze     Yeah 
Ze zegt: weet je wat het is baby ik voel me sexy als ik dans 
Oh, oh, oh, oh    yeah 
 
Steek ik me hand op   gaan m'n voeten zomaar de verkeerde kant op 
Als jij danst 
Gooit jij je haar los   swingen je heupen zo lekker dat het een gevaar wordt 
Als ik dans 
Steek ik me hand op   gaan m'n voeten zomaar de verkeerde kant op 
Als jij danst 
Gooit jij je haar los   swingen je heupen zo lekker dat het een gevaar wordt 
Ik zeg weet je wat het is baby  ik voel me sexy als ik dans 
Oh, oh, oh, oh, oh 
Oh, oh, oh 
Sexy als ik dans 
 
 

 
 
Tot volgende week!  

https://www.youtube.com/watch?v=zKmsZzJQJV0
https://www.youtube.com/watch?v=zKmsZzJQJV0
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