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Hoofdstuk 1

Luisterspelletjes
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1.  Horen als een kat

Materiaal: bolletje wol 
Leeftijd: vanaf 5 jaar

Een van de kinderen zit met gesloten ogen midden in de 
kring op de grond. Het is een slapende kat en naast hem ligt 
een bolletje wol. Een kind uit de kring probeert voorzichtig 
naar de kat toe te sluipen en het bolletje weg te pakken. 
Hoort de slapende kat het sluipende kind dan blijven zijn 
ogen gesloten en wijst hij in de richting van waar hij denkt 
het geluid gehoord te hebben. 

Het volgende kind mag het dan proberen. Lukt het een 
van de kinderen het bolletje te pakken te krijgen zonder dat 
de kat het merkt, dan mag hij de volgende kat zijn.
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2. Wat hoor ik?

Materiaal: eventueel verf en papier
Leeftijd: vanaf 5 jaar

De kinderen zitten in de koninklijke1 of koetsiershouding2 
op hun stoeltje in de kring. De ogen zijn gesloten en de 
kinderen zijn doodstil. Zo moeten ze een minuut lang heel 
aandachtig blijven zitten luisteren en onthouden wat ze  
horen. 

Als de oefening is afgelopen mogen de kinderen rustig 
vertellen welke geluiden ze hebben gehoord.

Variant: 
Ramen en deuren worden opengezet en de kinderen moe-
ten specifiek luisteren welke geluiden ze van buiten horen.

1 De koninklijke houding gaat als volgt: De kinderen zitten kaarsrecht op hun 
stoel met de handen op de bovenbenen die licht gespreid zijn en elkaar niet 
raken. De voeten staan met de gehele voetzolen plat op de grond, zo zitten 
de kinderen net zo statig als een koning of koningin.

2 De kinderen zitten bij de koetsiershouding op het puntje van hun stoel, de 
benen zijn licht gebogen. De bovenbenen staan iets uit elkaar, zodat ze elkaar 
niet raken. Beide voeten staan op de grond. Onderarmen en handen rusten 
op de bovenbenen, het bovenlichaam buigt ontspannen naar voren en het 
hoofd hangt losjes omlaag. Romp en hoofd bevinden zich in deze positie in 
een labiel evenwicht.
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Tweede variant:
Laat de kinderen luisteren welke geluiden binnen klinken en 
welke geluiden buiten klinken.

Derde variant:
Datgene wat de kinderen gehoord hebben wordt niet be-
schreven maar getekend of geschilderd. Denk er wel aan 
van tevoren potloden, verf en papier klaar te leggen.
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