
Corona-saxiona-Bingo 

Spelen 
speel je favoriete 
liedje voor knuffel 

of huisdier 

Componeer 
Maak een half uur 
muziek in chrome 

music lab 
(opzoeken via 

google) 

Luisteren 
zoek saxofoon-

liedjes op 
youtube en schrijf 
de 3 leukste op.  
Waarom vind je 

ze leuk? 

Ritme 
Speel de ‘light-

verise’ van 
Rhytmic Village 

(app) 

Schoonmaken 
poets je 

instrument met 
een droge zachte 
doek. Vergeet de 
kleine onderdelen 

niet. 

Dromen 
welke liedjes zou 

je nog graag 
willen leren 

spelen? 
Verzin er 3 

 

Spelen 
bel/skype/facetim
e met opa/oma of 

een ander 
familielid en speel 
een liedje voor ze 

Schoonmaken 
Ruim je koffer op. 

Lege doosjes, 
rietjes weggooien 
en een stofzuiger 

erdoor 

Luisteren 
Kijk naar 

https://schooltv.nl/vid
eo/saxofoon-alt-een-

houten-
blaasinstrument/ 

Wat heb je nieuw 
geleerd? 

Ritme 
speel een potje 
ritme-domino  

(zie bijlage) 

Luisteren 
Luister en bekijk 

het volgende 
filmpje: 

https://www.youtube.com/watch?v

=OQTa-

EEqkiQ&list=RDEMZpZ1OLWXNj8M

uMqiX7zGag&index=9 

(Jess Gillam – 
Iturralde) 

Dromen 
Teken een 
fantasie-

instrument of 
ontwerp een 

nieuwe muzikale 
uitvinding 

 

Eigen opdracht: 
 
 

? 

Spelen 
maak een top 3 

van liedjes die je 
kan spelen en 

speel ze 

Spelen 
Maak van de vele 
lege wc-rollen en 
rijst een shaker 

en speel mee met 
een liedje. 

 

Onderzoek/ 
spelen 

maak het liedje 
af. Zoek de noten 
op als je ze niet 

weet. 

 

Componeer 
Verzin een eigen 

liedje met de 
noten G, A, B, C 

en D. Je mag ook 
extra noten 

gebruiken. Maak 
het liedje 

tenminste 4 
maten lang. 

Spelen 
Oefen je liedjes 

op een bijzondere 
plek in het huis. 

Bijvoorbeeld: 
Badkamer, wc, 
tuin, onder de 

dekens, tussen de 
wc-rollen 

Luisteren 
Luister naar ‘lilly 

was here’ 
(youtube)  

De gitaar en 
saxofoon spelen 

een vraag en 
antwoord. Hoe 

vaak stelt de 
gitaar een vraag? 

Ritme 
Verzin 4 ritmes 

van 4 tellen. 
Schrijf ze op 

kleine kaartjes. 
Leg ze in 

verschillende 
volgorde achter 

elkaar en 
klap/speel ze 

Luisteren 
Luister om 10.15 
uur naar radio 4 

of ga naar de 
website. Maak 

het classic-
karweitje 

Spelen 
Leg aan een 

familielid uit hoe 
je saxofoon 

werkt. Kunnen zij 
het ook? 

Onderzoek 
oefen notenlezen 
https://www.musicthe
ory.net/exercises/note

?fbclid=IwAR0eH-
XmDLHseqYQ9YQ1iey
9FI9asLwzgllXb8RLGD
weS0PB_IHbgIKF5MQ 

 

Spelen 
Speel een liedje 
helemaal uit je 

hoofd 
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