
 

 
 

Naar de maan 
Lesmateriaal bij ‘Apennoten’ 

Inleiding voor kringgesprek (optioneel): 
Het is al laat. Ik lig in mijn bed en kan niet slapen. Door een kiertje van het gordijn zie ik de 
maan. Hij schijnt heel helder en mooi en is helemaal geel. Hoe zou het daar zijn? Wonen er 
ook mensen op de maan… en dieren? Groeien er bloemen en bomen? Wat denken jullie? 
 
Ik zou willen dat ik een raket had! Dan kan ik ‘hup’ de raket instappen, motor starten en zo 
naar boven vliegen. Dan zou ik alle sterren en planeten goed kunnen bekijken. Wie kent er 
een paar planeten? (Wellicht voorbeelden van planeten laten zien) 
 
Ik ken ook een liedje over het heelal, luister maar mee… 
 

 

 

 

 
  



 

 
 

Beluisteren 
‘Naar de maan met zang kan je hier beluisteren   
De instrumentale versie kan je hier beluisteren. 
 

Klankimprovisatie 
Bij dit liedje gaan we een klankvoorstelling maken. Een klankvoorstelling is een 
improvisatie van verschillende instrumenten en/of geluiden. In het geval van deze 
aflevering ontwerpen de kinderen een klankvoorstelling voor een ruimtereis. 
 
Wat hebben wij in de uitzending gebruikt? 

- Buis/stemvervormer  voor het aftellen 
- Thuner Tube    voor startende raketmotor 
- Carillon/bellen   voor sfeergeluid van het heelal 
- Energie chimes/klokkenspel voor het twinkelen van de sterren 

 
Speelwijze 
Zet de kinderen met hun instrumenten in een kring en demp het licht. Vertel of improviseer 
met elkaar een verhaal over het opstijgen en rondreizen van een raket door het heelal. Wijs 
om de beurt kinderen aan die op passende wijze hun instrument mogen laten klinken zodat 
ze het verhaal begeleiden. Begin met het aanwijzen van één kind, die mag aftellen, waarna 
de geluiden van de raket gemaakt kunnen worden. Om te eindigen in het heelal met alle 
sterren.  
 
Instrument 
Het instrument dat centraal staat in de uitzending ‘Naar de maan’ is de elektrische gitaar. 
Een bijzonder instrument dat veel geluiden kan laten horen met behulp van ‘effect 
pedalen’. Twee voorbeelden vind je hier. Namelijk een ‘galm’ effect en een ‘rock’ effect.  
 
Wist je dat… 

- Een gitarist van een elektrische gitaar veel effecten gebruikt 
- Een elektrische gitaar geen klankkast heeft, maar dat het geluid via een snoertje, 

uit een versterker komt.  
- Een gitarist niet altijd met zijn vingers speelt, maar soms een plectrum gebruikt. 

Dat is een plat stukje plastic dat de gitarist vasthoudt om daarmee de snaren aan te 
raken. 

 
Uitzending 
De volledige uitzending kan hier bekeken worden. 

 

https://www.zappelin.nl/playlists/39
http://download.omroep.nl/ntr/schooltv/apennoten/apennoten_30_mp3_naardemaan.mp3
https://www.zappelin.nl/playlists/38
https://www.zappelin.nl/apennoten

