
ACHTERGRONDINFORMATIE VOOR PEDAGOGISCH MEDEWERKER/LEERKRACHT – 

DANSEN MET MELODIETJE – Peuters & Kleuters (3-5 jr.) 
 

Museum Speelklok 
Museum Speelklok neemt je mee in de wondere wereld van de eeuwenoude zelfspelende 
muziekinstrumenten. Ze zijn er in alle soorten en maten; van heel kleine speeldoosjes, automaten 

en speelklokken tot enorme carillonklokken, orchestrions, dans- en straatorgels. Al deze 

instrumenten zijn te zien en live te horen in Museum Speelklok: het vrolijkste museum van 

Nederland! 

Bekijk hier een vlog met informatie over onze onderwijsprogramma's: Schoolbezoek naar Museum 

Speelklok 

Techniek, muziek en geschiedenis 

− Vanuit alle hoeken is vrolijke muziek uit de zelfspelende muziekinstrumenten te horen!    
− Beleef de techniek van de wondere wereld van zelfspelende muziekinstrumenten  
− Laat je meevoeren met spannende verhalen over de geschiedenis van speelklokken, 

speeldozen, pianola's, orchestrions en kleurrijke draaiorgels  

Lesprogramma Dansen met Melodietje 

Voorbereidende les (+ 45 minuten) 

- Groepsgesprek over muziek, instrumenten en het museum 
- Voorlezen van verhaal over aapje Melodietje 
- Dansopdracht 
- Knutselopdracht 

 

Museumbezoek - 3 onderdelen (+ 45-60 minuten) 

- Rondleiding van museumdocent, kinderen kunnen zingen en dansen (25 minuten) 

- Kinderen kunnen in de danszaal dansen op kinderliedjes die gedraaid worden op het kleine 

Perleetje (klein draaiorgel) (15 minuten) 

-   Kinderen spelen (onder begeleiding) een melodietje op Boomwhackers (20 minuten) 

 

Afsluitende les (+ 25 minuten) 

- Schrijf met/namens de groep kinderen een brief aan Melodietje over jullie bezoek aan het 

museum. De kinderen maken elk een tekening erbij voor Melodietje.  
- De leerkracht/pedagogisch medewerker kan de brief met een foto van de tekeningen mailen 

naar info@museumspeelklok.nl. Vermeld daarbij de naam van jullie kinderopvang en de groep.   
- Eens in de maand plaatst Museum Speelklok een selectie van de resultaten van deze opdracht 

op de website van het museum. 
 

Didactiek 

− Interactief programma waarbij verschillende soorten intelligenties (Gardner) aan bod 

komen: taalslim, muziekslim, samenslim, zelfslim, beweegslim 
− Programma sluit aan op de belevingswereld van kinderen 
− Programma sluit aan op vaardigheden van de 21ste eeuw, zoals creatief denken, sociale- 

en culturele vaardigheden en communiceren 
− Programma werkt woordenschat vergrotend 

https://www.youtube.com/watch?v=dBSNQVwYAf0
https://www.youtube.com/watch?v=dBSNQVwYAf0
mailto:info@museumspeelklok.nl


− Programma sluit aan op kerndoelen die worden gehanteerd in het basisonderwijs, 

waaronder kerndoel 1, 12, 52, 54, 56 

 

 

 

 


