
1

Hallo, ik ben Kieko ! 

Het is een boek met leuke spelletjes, muzikale puzzels, opdrachten, leuke 
liedjes, goede oefeningen en een grote overtref-jezelf-wedstrijd. 

Zet dit boek op je muzieklessenaar en werk er regelmatig in. Neem het 
hele boek door tegen je eerste dwarsfluitles in september. Samen met je 
leerkracht kan je eventueel enkele oefeningen herhalen. 

Je bepaalt zelf wanneer en hoelang je in dit boek werkt. Maar als je 
een opdracht begint, maak ze dan wel af. Je kan telkens aanduiden waar 
je bent gekomen, zodat je de volgende keer op die plaats verder kan gaan. 
Ook als je je verveelt of als het regent, kan je dit boek openslaan. 
Misschien win je wel een prijs met de grote overtref-jezelf-wedstrijd. Er 
staat je een muzikale vakantie te wachten! 

Bij dit boek hoort ook een CD. Als je dit tekentje ziet, 
kan je het lied samen met de CD spelen. 

Veel plezier ! 

Misschien ken je me nog van 
vorig jaar... hier ben ik weer! 

Ik ga je door dit ‘grote 
vakantieboek’ leiden, neem je 
fluit en volg me ... 
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Kieko opent de dans 
Opdracht 1: Neem je fluit en speel het volgende lied met een mooie toon. 
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Sol la si do re-bus 

Vind je de oplossing van deze rebus ? ....................................................................

Opdracht: Je hebt geen honderd noten nodig om een goede oefening te maken. Met 

de vijf noten uit de titel lukt het ook al. Speel de oefening eerst traag, dan sneller. 

Zorg dat er geen ‘gepruts’ tussen de noten te horen is! 

sa
mple



14

Het lied gaat zo verder: 

Zijn hoofd lijkt wel op een varkenskop, er staan maar amper drie haren op.(2X) 

Refrein

Zijn buik lijkt wel op een luchtballon, ik wou dat ik er in prikken kon.(2X) 

Refrein

Zijn hemd lijkt wel op een prentenboek, het hangt wel meters uit zijn broek.(2X)
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What shall we do ... 

Speelt je zus, broer, vriend, buurmeisje ook een instrument? Het hoeft geen 

dwarsfluit te zijn, alle instrumenten die in dezelfde toonaard staan, komen voor het 

volgende duet in aanmerking. Volg samen de opdrachten. 

Opdracht 1: Oefen beide stemmen heel goed in. Let op dat je goed in de maat speelt, 

anders wordt het onmogelijk om mooi samen te musiceren. Spreek best een tempo af 

voor je het samen speelt. Proberen maar! 

Opdracht 2: Wissel eens om. Wie eerst de bovenste stem speelde, speelt nu de 

onderste stem en omgekeerd. Zoek samen naar goede plaatsen om te ademen en duid 

ze aan op de partituur. 

Opdracht 3: Als alles vlot gaat, speel het dan samen met de CD. Je kan het duet ook 

in september met je leerkracht samen spelen. 
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De Kieko-rock! 
Je hoort eerst een intro van vier maten.
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