
 

 
 

Poes is ziek 
Lesmateriaal bij ‘Apennoten’ 

Inleiding voor kringgesprek (optioneel): 

Gisteren is mijn poes stiekem in de vuilnisbak gekropen op zoek naar eten. Toen 

heeft hij zijn pootje opengehaald aan een scherp blikje. De poes moest naar de 

dierenarts en die heeft de wond goed schoongemaakt en er een verbandje om 

gedaan. Nu kan ze even niet meer lopen, maar over een paar dagen zal het vast wel 

weer beter gaan. Heeft iemand van jullie een poes? Een ander huisdier?  

 

De instrumentale versie van ‘Poes is ziek’ kun je hier beluisteren. 

 

Spelen 

Bij dit liedje gaan we als uitbreiding met muziekinstrumenten werken.  

 

Wat kun je gebruiken? 

 Shakers 

 Drie losse klankstaven: C, E, G (samen vormt dit het C akkoord) 

 Klokkenspel 

 Harmonische bel (C akkoord) 

 

http://download.omroep.nl/ntr/schooltv/apennoten/apennoten_2_mp3_poesisziek.mp3
http://www.zappelin.nl/apennoten/printbladen/4023
http://www.zappelin.nl/apennoten/printbladen/4023


 

 
 

 

 

 

 

 

 

   

       Klankstaven           Klokkenspel 

 

Speelwijze: 

Op het geel gearceerde woordje 'poes' in de tekst, slaan de kinderen met de 

klankstaven en de harmonische bel eenmaal zachtjes op hun instrument. Dit is de 

steeds op de eerste tel van maat 1, 3 en 5. 

Op de lettergreep 'band' van het woordje 'verband'  (eerste tel maat 8) slaan de 

kinderen met de klankstaven en de harmonische bel zachtjes op hun instrument, 

schudden de kinderen met de shakers en beweegt een leerling met het klokkenspel 

het stokje in een rustige beweging van de lage naar de hoge noot C. 

Poes is ziek, ligt te mauwen in zijn mand 

Poes is ziek, is bij de dokter geweest 

Poes is ziek, kan nu niet meer lopen 

Want om zijn rechterpootje zit verband 

Instrument 

Het instrument dat centraal staat in de uitzending ‘Poes is ziek’ is de cello. Om de 

kinderen wat meer te leren over de cello staan hieronder twee voorbeelden van hoe 

een cello kan klinken en ook een aantal leuke feitjes. 

 

 Voorbeeld cello – ‘Cello suite No. 1 in G major’ van J.S. Bach 

 Voorbeeld cello – ‘The Swan’ van Carnaval des Animaux, Camille Saint-Saëns 

 Feitjes cello 

 

De volledige uitzending kan hier worden bekeken. 

 

http://www.zappelin.nl/apennoten/audios/4
http://www.zappelin.nl/apennoten/audios/10
http://schooltv.nl/files/Werkblad/Onderbouw_PO/Apennoten/apennoten_2_muziekinstrument_cello.pdf
http://www.schooltv.nl/video/apennoten-poes-is-ziek/#autoplay

