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Opdracht: Geluid koppelen aan een zin

Verhaal 1

Zin 1 Gaap… Oh, wat een heerlijke dag is het vandaag, het zonnetje schijnt!

Zin 2 Wandelen in het park, daar word ik pas wakker van.

Zin 3 Oh nee…! ik ben vergeten dat ik een afspraak had… Wat nu?

Zin 4 Als ik heel erg opschiet, dan haal ik het misschien nog net!

Zin 5 Net op tijd… de deuren van de tram gaan dicht. Maar wat gebeurt daar   

 voorin?

Zin 6 Die man is heel boos en gooit spullen op de grond.

Zin 7 Hij kijkt rond en blijft ineens naar mij kijken terwijl hij langzaam op me   

 afloopt…

Zin 8 Ik duw en trek aan de deur… er komt een klein beetje beweging in. Gelukkig  

 gaat de deur open!

Zin 9 Ik maak dat ik weg kom… ik hoop niet dat hij me achterna komt.

Zin 10 Pffff… Zo, de deur is dicht, ik ben veilig thuis. Even een ontspannen muziekje  

 opzetten.

1/5



 

Bijlage 21 – Muziek, Verhalen, Groep 5-6

Bijlage | Discipline Muziek | Thema Verhalen | Groep 5-6 | Augustus 2020

2/5

Verhaal 2

Zin 1 Wat raar… wat ziet het er hier anders uit. Er zitten vreemde bloemen op het  

 behang.

Zin 2 Ssstttt… wat hoor ik daar? Een raar zoemend geluid…

Zin 3 Ik loop ernaar toe en struikel over de krant. Hè, 2077…?! Dat is gek, dat kan  

 toch niet?

Zin 4 Ik doe de gordijnen open: Nee, dit kan niet waar zijn…!!

Zin 5 Er komt een vreemde vogel op mij af. Uit zijn snavel komen hele vreemde  

 stralen…

Zin 6 Help! Ik word beschoten! Snel trek ik een schild over me heen.

Zin 7 Gelukkig ketsen de stralen af en de vogel vliegt weg.

Zin 8 Ik hoor iets in de verte… de deur gaat open. Wie zou dat zijn?

Zin 9 Dan ineens word ik wakker en zie dat mama mij bezorgd aankijkt. Gaat alles  

 wel goed met je?

Zin 10 Ik slaak een zucht van verlichting. Ja hoor, nu wel… Ik had een hele vreemde  

 droom.
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Verhaal 3

Zin 1 We zijn gezellig samen aan het winkelen.

Zin 2 Hé, dat is een mooie lippenstift, die ga ik even proberen! Ineens klinkt er een  

 heel gek zoemend geluid.

Zin 3 Wat gebeurt er, ik stijg langzaam op…

Zin 4  Nee, zet me neer! Ik wil dit niet…

Zin 5 Wat ik ook probeer, ik kom niet naar beneden… Ik vlieg door de lucht.

Zin 6 Nu gaat het ook nog flink regenen... Bah! 

Zin 7 Maar dat is vreemd… De druppels ketsen af, ik word helemaal niet nat!

Zin 8 Ik veeg langs mijn gezicht en voel niks. Alleen de lippenstift, die zit nu aan  

 mijn hand…

Zin 9 Hé, dat is vreemd…. Ik ga langzaam weer naar beneden!

Zin 10 Eenmaal op de grond gekomen, lijkt het alsof er niks gebeurd is…
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Verhaal 4

Zin 1 Ik lig in bed en val bijna in slaap. Wat is het stil…

Zin 2 Ik hoor alleen het geruis van de bomen en de wind die zachtjes langs het  

 raam blaast.

Zin 3 Hé, maar wat is dat…? De deurknop van mijn kamer gaat langzaam naar ben 

 eden. De deur gaat langzaam, licht krakend open…

Zin 4 Er komt iemand binnen… geen idee wie dat is…. Ik ben bang!

Zin 5 Ik doe net of ik slaap… Zachtjes komt degene dichterbij en loopt naar het  

 raam.

Zin 6 Heel voorzichtig pak ik mijn apparaatje en verstuur een geheime code naar  

 mijn vriend.

Zin 7 De persoon draait zich om en komt langzaam dichterbij…

Zin 8 Ineens hoor ik buiten het geluid van sirenes… steeds dichterbij komen. Oh,  

 gelukkig, daar komt de politie!

Zin 9 Haastig verlaat de persoon mijn kamer.

Zin 10 Opgelucht haal ik adem. Pfff…. dat ging maar net goed!
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Verhaal 5

Zin 1 Het kleine heksje vliegt op haar bezem door het heksenbos…. Brr, wat is het  

 koud!

Zin 2 Terwijl ze langs de takken vliegt, tikt ze tegen de ijspegels. Kling, klang, klong!

Zin 3 Zo maakt ze overal waar ze vliegt een vrolijk muziekje. Na een poosje heeft ze  

 er genoeg van.

Zin 4 Ze vliegt naar de vijver waar kinderen aan het schaatsen zijn. Eentje wordt er  

 uitgelachen omdat hij steeds valt… Wat gemeen!

Zin 5 “Wacht maar, ik zal ze krijgen”. Razendsnel maakt ze sneeuwballen en gooit 

 ze naar de jongens. Pats! Pats! Pats! Allemaal raak!

Zin 6 Het jongetje schatert het uit!

Zin 7 De jongens staan op en zijn boos! Ze maken ook sneeuwballen en met een  

 suizend geluid gooien ze die naar het heksje en het jongetje.

Zin 8 Wacht maar… Het heksje strekt haar arm uit en mompelt een toverspreuk. Je  

 hoort een zoemend geluid in de lucht en… Alle sneeuwballen keren om!

Zin 9 Pats! Flats! Pets! Flots! Flets! Vijf sneeuwballen tegen vijf pestkoppen. Eigen  

 schuld dikke  bult.

Zin 10 Ze krabbelen overeind en maken dat ze wegkomen. Mooi zo! En nu kunnen  

 wij rustig gaan schaatsen!


