
Woord vooraf 

Het Pianoboek voor Kleuters bestaat uit een verzameling van liedjes die via 

kleuren eenvoudig aan te leren zijn aan de jongsten. Aan de hand van 

eenvoudige melodieën komen kinderen in aanraking met meer theoretische 

aspecten zonder dat deze te zwaar doorwegen op het plezier van het eerste 

pianospel. 

De kinderen leren muzieknoten visualiseren aan de hand van kleuren en 

kunnen dezelfde liedjes ook inoefenen zonder kleuren. Op deze wijze leren zij 

geleidelijk aan zelf muzieknoten herkennen en tekenen. 

Op pagina 107 staat het kleurenblad dat de kinderen kunnen uitknippen en 

plaatsen op de pianotoetsen. 

5



Inhoud

Les 1 Lang en kort  

Les 2 Notenbalk

Les 3 Piano-eilandje

Les 4 Muzieknoot do

Les 5 Muzieknoot re

Les 6 Muzieknoot mi
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Les 7 De maat

Les 8 Muzieknoot fa

Les 9 De maatsoort

Les 10 Muzieknoot sol

Les 11 Muzieknoot la

Les 12 Muzieknoot si

en hoge dosa
mple



Les 1 Ritmekaarten

13

LANG KORT     KORT

sa
mple



Les 2              De notenbalk 

20

De notenbalk telt ______  lijntjes.

Muzieknoten staan op een notenbalk. 

Hoeveel lijntjes telt de notenbalk? 
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Les 3 Piano-eilandjes

24

Een piano-eilandje telt twee            

zwarte en drie zwarte toetsen.sa
mple



Les 6            Muziektrap óp

Maak de muzieknoten volledig 

en kleur ze in de juiste kleur. 
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Les 7                De maat 
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MAATSTREEP

aan het einde 

van een liedje 

komt een 

dubbele 

maatstreep

MAAT 2MAAT 1 

Hoeveel maten telt 

het lied Hokus Pokus?  

_______ maten. sa
mple



Les 10         Muzieknoot sol tekenen

74

Teken de muzieknoot sol. sa
mple



Les 10 
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Muziektrap óp 

do       re         mi          fa         sol      

sa
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Les 10            Bob klimt op het rek 
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Hoeveel maten telt het lied over Bob? _______sa
mple



Les 11              De boot vertrekt!
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Schuif je duim naar rechts tot de muzieknoot fa. 

Doe dit telkens opnieuw als je een sterretjes ziet boven een noot.
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Het Pianoboek voor Kindjes 1 bestaat uit een verzameling 

van liedjes die via kleuren eenvoudig aan te leren zijn. 

Aan de hand van eenvoudige melodieën leren kinderen 

hun eerste liedjes spelen op de piano. 
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