
 
 

 
 
 
Lesmateriaal bij de aflevering ‘Lief klein poesje’ 
 
Klik hier voor het liedje. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Wij hebben een mooi liedje over een poesje gezongen, maar wist je dat er heel lang 
geleden ook al eens een componist was die muziek over een poes (en andere dieren) 
heeft gemaakt? 

http://download.omroep.nl/ntr/schooltv/apennoten/Liefkleinpoesje.mp3


 
 

 
 
 
Sergej Prokofjev (1891-1953) 

Deze componist heet Prokofjev. Kunnen jullie die naam 
uitspreken? Prokofjev kwam uit een ver land dat 
“Rusland” heet. Hij componeerde zijn eerste liedje toen 
hij op de kleuterschool zat, hij was toen net zo oud als 
jullie. Prokofiev ging met zijn moeder heel vaak naar 
concerten, en als hij ‘s avonds in bed lag, hoorde hij 
zijn moeder heel mooi pianospelen. Daarom ging hij zelf 
ook van muziek houden en wilde hij zelf ook veel 
muziek maken. De muziek van Prokofiev is soms een 
beetje grappig en ook een beetje gek, maar vooral 
ontzettend mooi. Hij componeerde een mooi sprookje 
over Peter die in het bos een wolf vangt. In die muziek 
zitten allemaal dieren verborgen die hele spannende 
dingen met de wolf meemaken. In de uitzending hoorde 
je het stukje van de kat. De kat sluipt heel langzaam 
naar een vogeltje…haalt uit met zijn scherpe 
nageltjes…maar…de vogel vliegt gelukkig weg!! 

 

Klik hier voor het muzikale fragment van de kat.    
(Uitgevoerd door het Rotterdams Philharmonisch Orkest) 

In de uitzending doet Sumire, de violiste uit het orkest, op haar viool het geluid na van 
een heel zielig poesje. 

Wist je dat de snaren van een viool van de 
haren van de staart van een paard zijn 
gemaakt? 

En als je nog niet zo goed kan spelen op een 
viool en het soms wat vals klinkt ze zeggen; 
‘Dat klinkt net als kattengejank…!’ (Maar 
gelukkig speelt Sumire supergoed!) 

 

Als je hier klikt hoor je de muziek voor het ‘poezensluipspel’ 

Dat spel gaat zo: Sluip als een kat precies op de maat van de muziek naar het vogeltje 
(wat er natuurlijk niet echt is, maar doe net alsof) Aan het eind van de melodie grijp je 
(op het accent) met je scherpe nageltjes naar de vogel…maar helaas…mis!                        
Dit gaat vier keer achter elkaar.                                              

 

Wil je het liedje ‘Lief klein poesje’ uit de uitzending, begeleid door het Rotterdams 
Philharmonisch Orkest nog een horen klik dan hier. 

http://download.omroep.nl/ntr/schooltv/apennoten/Prokofjev_kat.mp3
http://download.omroep.nl/ntr/schooltv/apennoten/Liefkleinpoesje_poezensluipspel.mp3
http://download.omroep.nl/ntr/schooltv/apennoten/Liefkleinpoesje_liedje_klassiek.mp3

