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Lesomschrijving 

Vakgebieden  
Sova  
Natuur & Techniek 

Samenvatting 
De leerlingen luisteren naar geluiden uit de natuur en drukken hun gevoel uit door 
een tekening te maken of het te beschrijven in woorden.  

Kernbegrippen 

Geluiden 

Leerervaringen kind 
De leerlingen leren om geluiden om te zetten naar gevoel.  

Benodigdheden  
 1 A4 per leerling 

Voorbereiding leerkracht 
De leerkracht zoekt fragmenten (+/- 1 minuut) op uit de natuur (met bijvoorbeeld 
YouTube) van: merel, groene kikker, branding, bliksem en onweer, brullend 
edelhert, huilende wolf.  
De leerkracht print de invulbladen uit.  

Uitvoering Actie leerkracht Actie kind 

Introductie 
5 min 

Leg uit dat je bij geluiden uit de natuur 
een gevoel kan krijgen en vraag of de 
leerlingen voorbeelden kunnen geven.  

De leerlingen geven voorbeelden van 
gevoelens bij geluiden.  

Instructie activiteit 
5 min 

Leg uit dat de leerlingen geluiden 
krijgen te horen uit de natuur, waar 
ze vervolgens een tekening bij 
mogen maken of beschrijven in 
woorden.  
 
Benadruk dat het hierbij gaat om het 
gevoel dat ze hierbij krijgen. Ze 
moeten dus proberen hun gevoel uit 
te drukken in een tekening of 
woorden.  

De leerlingen luisteren naar de 
leerkracht.  

Kernactiviteit  
20 min 

Zet om de beurt de natuurgeluiden aan 
en geef de leerlingen tussendoor de 
tijd om hun gevoel uit te drukken op 
papier. 

De leerlingen krijgen een A4 met 6 
vakjes. De leerlingen horen zes geluiden 
uit de natuur. Ze beschrijven in elk vak 
wat voor gevoel ze ervan krijgen. Dit 
kunnen ze doen door middel van een 
tekening of door te beschrijven in 
woorden.  

Resultaten delen 
10 min 

De leerkracht bespreekt klassikaal 
welke associaties de leerlingen 
hebben gehad bij de geluiden.  
 
 
 
 

 

Borgen 
5 min 

Bespreek samen met de leerlingen wat ze van de les vonden. Vraag bijvoorbeeld 

bij welk geluid ze een blij gevoel van kregen.  
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GELUK EN NATUUR  

LES 3 – GELUID EN GEVOEL 
OPDRACHT: Je hoort 6 geluiden uit de natuur.  

Schrijf of teken in de vakjes wat voor gevoel je van de geluiden krijgt.  
 

GEMAAKT DOOR: ........................................ 
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