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WELKOM IN WERKBOEK 4

En weer een stapje verder!!!

INTERNET

Denk je er wel aan dat je het internet kunt gebruiken als je er niet uitkomt?

Ga naar: www.tallsmall.nl

Klik op: IK EN MIJN BLOKFLUIT

Klik dan op: DEEL 4

Ga naar: OPLOSSINGEN

Als je iets mist, of er werkt iets niet goed op de website, dan kun je dat mailen naar

info@tallsmall.nl

INHOUD

BLZ. NAAM ONDERWERP
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WERKBLAD BIJ NUMMER 7

LIEDJESPUZZEL: Een swingend Surinaams liedje

Je weet hoe het werkt, vul de goede noten in en kijk of je het liedje kent wat uit deze 

liedjespuzzel komt. Op de CD staat een leuke begeleiding.

WAT JE MOET WETEN:

! Het liedje staat in VIERKWARTSMAAT

! De tonen uit de toonladder van D zijn gebruikt (speel eerst die toonladder en zet daarna 

de voortekens bij de g-sleutel)

! Weet je nog: C ’’ is hoge C en C ’ is lage C, en dat geldt ook voor andere tonen.

! En natuurlijk kun je de goede oplossing op het internet vinden.
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WERKBLAD BIJ NUMMER 9

TONEN KADO, MAAR WELKE

Gebruik bij de opdracht het toetsenbordje op de manier zoals het in je speelboek uitgelegd 

wordt.

OPDRACHT 1

Schrijf de naam onder de noot en teken daarnaast de noot die je op precies dezelfde manier 

moet spelen en schrijf ook daar de naam onder.

OPDRACHT 2

OPDRACHT 4

OPDRACHT 3

OPDRACHT 5
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EEN NIEUWE TOON................DE en (dus) ookES  de DIS

Dit is de mol voor de ES (pas op! Deze mol geldt ook voor de lage E  maar die toon krijg je later                                    ) 

Als de ES een vast voorteken is  zie je hem altijd samen met de BES.(weet je nog wat dat is?)

OPDRACHT:  SCHRIJF DE NAMEN ONDER DE NOTEN.

Natuurlijk kun je de ES ook tegenkomen als toevallig voorteken (weet je nog wat dat is?)

JE KUNT NU NAAR JE SPEELBOEK TERUGGAAN OM DE LIEDJES MET DE ES TE GAAN 

FLUITEN, MAAR JE KUNT OOK NOG EVEN OP DE VOLGENDE BLADZIJDE KIJKEN HOE 

DAT NOU ZIT MET DE DIS

WERKBLAD BIJ NUMMER 10
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Dit is de mol voor de ES (pas op! Deze mol geldt ook voor de lage E  maar die toon krijg je later                                    ) 



WERKBLAD BIJ NUMMER 10 vervolg

TE GEK !! VIER KRUISEN !!
Als de  een vast voorteken is zie je ‘m altijd samen met de kruisen 

voor de ,  en  (krijg je later)

DIS

FIS CIS GIS

ZIN IN EEN AVONTUURTJE?

Zoek dan alvast achterin dit werkboek (of in je speelboek natuurlijk) op hoe je de GIS moet 

spelen en speel dan de toonladder van E. Daarin zitten alle kruisen die je hierboven ziet staan.

Is dat gelukt, dan kun je daar natuurlijk ook weer met muzikale fantasie iets moois of grappigs 

van maken. Improviseren op een toonladder heb je namelijk al eerder gedaan.
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WERKBLAD BIJ NUMMER 15 

HET TRIOSPEL

Op de CD hoor je een sopraanblokfluit en een altblokfluit. Ze spelen de eerste en derde stem 

van een trio. Het is het Italiaanse liedje La Virgencita. 

Je hoort het fragment drie keer. Hieronder staan drie tweede stemmen. Eén van die tweede 

stemmen maakt met de andere stemmen een echt mooi trio.

Probeer het en KRUIS AAN WELKE TWEEDE STEM HET BESTE KLINKT.
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Ik vind deze het mooist klinken:

Ik vind deze het mooist klinken:

Ik vind deze het mooist klinken:
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WERKBLAD BIJ NUMMER 18

DE TRANSPONEERSPEURTOCHT

Nu je de Es kent kun je nog meer transponeren, dus aan de slag met deze flinke 

TRANSPONEERSPEURTOCHT.

We nemen een bekend liedje, DAAR ZATEN ZEVEN KIKKERTJES.

Je ziet hieronder het begin van het liedje op steeds verschillende tonen. Speel van elke 

opdracht alleen de eerste regel en kruis aan in welke opdracht(en) je een Es moet spelen om 

het goed te laten klinken.

OPDRACHT 1

OPDRACHT 2

OPDRACHT 3

OPDRACHT 4
J

E
 M

A
G

 N
A

T
U

U
R

L
I
J

K
 R

U
S

T
I
G

 P
R

O
B

E
R

E
N

 O
M

 H
E

T
 H

E
L
E

 L
I
E

D
J

E
 T

E
 S

P
E

L
E

N

OPDRACHT 6

ES ?
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WERKBLAD BIJ NUMMER 20

MAAK DE RIJ AF
Misschien ken je dit soort opdrachten  wel uit je rekenboek op school. 

Je ziet een rij getallen en die moet je verder maken, bijvoorbeeld: 3-6-9- ?-?- ?. 

Hier moet je dan natuurlijk 12-15-18 invullen, want het gaat hier om de tafel van 3.

We gaan deze opdracht nu muzikaal doen. Je ziet een rijtje noten die je af moet maken op een 

logische manier. De opdracht is klaar als je twee maten zelf gemaakt hebt en vervolgens zelf 

een eind aan het liedje hebt bedacht.

OPDRACHT 1

OPDRACHT 2
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EN DIT WIST JE AL (werkboek blz. 5):

WERKBLAD BIJ NUMMER 25 (pas op, het gaat op de volgende bladzijde door)

Het kruis 

voor de GIS

De kruisen voor

 FIS en de  CIS 

Het kruis 

voor de GIS

EEN NIEUWE TOON................DE en (dus) deGIS  AS

OPDRACHT 2:  
Kun je uitleggen (je hoeft het niet op te schrijven) wat het verschil is tussen een GIS als vast 

voorteken en een GIS als toevallig voorteken?

OPDRACHT 1:  Omcirkel alle tonen die met een kruis gespeeld moeten worden en speel  de 

toonladder.
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COUNTRY GARDENS

We maken voor één keer een uitzondering door een liedje twee keer te gebruiken.

 Country Gardens stond ook al in boek 3 (nr. 55) . Daar moest je het spelen met 2 kruisen.

Hier is het getransponeerd waardoor je het met 4 kruisen moet spelen.

OMCIRKEL ALLE TONEN DIE JE MET EEN KRUIS MOET SPELEN EN FLUIT HET LIEDJE.

WERKBLAD BIJ NUMMER 25 vervolg

TE GEK !! DRIE MOLLEN !
Als de mol voor de  een vast voorteken is zie je ’m altijd 

samen met de mollen voor de  en de :

AS

BES ES

TE GEK !! DRIE MOLLEN !
Als de mol voor de  een vast voorteken is zie je ’m altijd 

samen met de mollen voor de  en de :

AS

BES ES
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WERKBLAD BIJ NUMMER 32 (pas op, het gaat door op de volgende bladzijde)

WELKE MELODIE HOOR JE?

Je hebt deze oefening eerder gedaan (werkboek 2 bladzijde 3), was dat goed gelukt?

Je krijgt er nog een paar, maar nu moet je niet op de goede noten letten, maarop iets anders. 

Je merkt vanzelf wat dat is.

OPDRACHT 1

Ik hoor regel

OPDRACHT 2

Ik hoor regel
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WERKBLAD BIJ NUMMER 32 vervolg

WELKE MELODIE HOOR JE?

SPANNEND, nu mag je zelf een melodietje bedenken, je mag het helemaal zelf weten, en maak 

daar drie melodietjes van die een klein beetje van elkaar verschillen.

Oefen één van de regels foutloos en speel die als opdracht voor anderen. 

TIP:

Natuurlijk kun je het het best met potlood doen, zodat je kunt gummen, maar je kunt 

natuurlijk ook eerst een kladje maken op de notenbalken achterin dit werkboek en het daarna 

in het net op deze bladzijde schrijven
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RITMEFAMILIE WARMING-UP
Eventjes een  vooroefening zodat je met al die ritmefamilieleden niet het spoor kwijtraakt.

OPDRACHT 1

OPDRACHT 2

OPDRACHT 5

OPDRACHT 4

OPDRACHT 3

Als je een      in twee stukjes verdeelt, wat krijg je dan?

Als je twee         samenvoegt tot één noot, wat krijg je dan?

Als je een      in twee stukjes verdeelt, wat krijg je dan?

Als je een      in twee stukjes verdeelt, wat krijg je dan?

Als je een      in twee stukjes verdeelt, wat krijg je dan?

w

h

q

e

xx

OPDRACHT 6 Als je twee         samenvoegt tot één noot, wat krijg je dan?ee

OPDRACHT 7 Van welke noot passen er drie in één           ?

OPDRACHT 8

OPDRACHT 9

h.

q.
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WERKBLAD BIJ NUMMER 37
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Van welke noot passen er drie in één           ?

Van welke noot passen er drie in één           ?e.



WERKBLAD BIJ NUMMER 39
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SOLO? DUET? TRIO? KWARTET?
Op de CD hoor je 3 stukjes. Probeer te horen hoeveel stemmen het stuk 

heeft en kruis het antwoord hieronder aan.

OPDRACHT 1

                        SOLO             DUET             TRIO            KWARTET   

OPDRACHT 2

                        SOLO             DUET             TRIO            KWARTET   

OPDRACHT 3

                        SOLO             DUET             TRIO            KWARTET   

                                            14



WELK RITME HOOR JE?

De vier ritmes in de groene vakjes zijn familie van het ritme erboven, dat kun je duidelijk zien. 

Je krijgt vijf  opdrachten waarbij je moet horen met welk ritme het melodietje gemaakt is

Schrijf als antwoord het volledige ritme in het lege vak. 

WERKBLAD BIJ NUMMER 40

en

OPDRACHT 1 OPDRACHT 2

OPDRACHT 3 OPDRACHT 4

DOE OOK DE VOLGENDE BLADZIJDE
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OPDRACHT 5
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en

WERKBLAD BIJ NUMMER 40 (vervolg)

OPDRACHT 1 OPDRACHT 2

OPDRACHT 3 OPDRACHT 4

WEET JE WAT OOK LEUK IS?

Verzin zelf een oefeningetje en laat een ander raden welk ritme je gespeeld hebt.
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WELK RITME HOOR JE?

De vier ritmes in de groene vakjes zijn familie van het ritme erboven, dat kun je duidelijk zien. 

Je krijgt vier  opdrachten waarbij je moet horen met welk ritme het melodietje gemaakt is

Schrijf als antwoord het volledige ritme in het lege vak. 



2.  Als er geen ademtekens staan, maar wel rusten dan mag je 

     bij de rusten ademhalen.   

3. Improvisatie en variatie lijken op elkaar  

5. Als er geen ademtekens in een stukje staan, 

    mag je ademen waar je maar wilt. 

6. Er bestaan nog meer sleutels dan de G-sleutel  

7. Hoe kleiner de blokfluit, hoe lager de toon   

8. Als je goed kunt fluiten, ben je muzikaal.  

OPDRACHT 1.  WAAR OF NIET WAAR
Zet een kruisje in het vakje van WAAR of NIET WAAR.

1.  Een kwartnoot is altijd 1 tel.

4. Een zestiende noot heet zestiende noot omdat hij 16 keer

    in een hele noot past     

WERKBLAD BIJ NUMMER 46

DE GROTE DEEL 4 TEST deel 1

NIET WAARWAAR
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9. In de toonladder van E staat een DIS, deze toon kun je

    net zo goed als een ES schrijven.  
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10. Meer dan 10 stemmen in een muziekstuk kan eigenlijk niet.



WERKBLAD BIJ NUMMER 46 (vervolg)

DE GROTE DEEL 4 TEST deel 1

OPDRACHT 2. Zet de maatstrepen.

Ondersteuning op www.tallsmall.nl
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OPDRACHT 4. 
Stel, je bent een componist en je hebt zojuist het volgende kleine muziekstukje bedacht. Je 

wilt graag dat het zeer snel gefloten wordt met aan het eind een vertraging. Verder wil je dat 

het zacht begint en dat het sterker wordt tot de D’’ in de tweede maat. Vanaf de tweede regel 

wordt het weer zachter tot aan de laatste noot. Die noot is zeer zacht.

Schrijf deze instructies er in echte muziektaal bij.
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OPDRACHT 3. Het volgende ritme begint met twee tellen opmaat. Zet de maatstrepen.



TWEEDE MATEN
TWEEDE MATENMaatsoorten met een 2 als onderste cijfer noemen we . 

WERKBLAD BIJ NUMMER 48

OPDRACHT 3: 
Zet de maatstrepen

Hw Qex
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Het bovenste cijfer geeft aan hoeveel tellen er in een maat zitten

Het onderste cijfer geeft aan welke 

noot 1 tel is en dat is hier de halve noot:

H

OPDRACHT 1:
Vul in de vakjes hieronder eerst in welke noot 1 tel is en vul daarna de andere vakjes in.

OPDRACHT 2:
Wat gebeurt er als er een punt achter een noot staat:
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WERKBLAD BIJ NUMMER 50

oorh  jt ea  ?

W

43

WELK LIEDJE HOOR JE?

Probeer te horen op welk liedje gevarieerd (geïmproviseerd) wordt.

TIP: Het zijn liedjes die je tot nu toe gehad hebt.

LIEDJE 1 is .................................................................................................................................

LIEDJE 2 is .................................................................................................................................

LIEDJE 3 is .................................................................................................................................
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WERKBLAD BIJ NUMMER 59

HOE KLINKT ‘IE ECHT?
Hieronder staat een melodie. Draai de CD en volg de noten . 

De melodie die je ziet klopt ongeveer met wat je hoort. Geef de plekken waar het anders is aan 

met een kruisje, draai daarna de CD weer en probeer de goede melodie op de lege notenbalk te 

schrijven.

TIP: Gebruik natuurlijk de pauzeknop van je CD-speler, anders wordt het te gek.
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DE GROTE DEEL 4 TEST deel 2

oorh  jt ea  ?
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OPDRACHT 1
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DE GROTE DEEL 4 TEST deel 2

=

=

=

=

=

NIET WAARWAAR

 WAAR OF NIET WAAR
Zet een kruisje in het vakje van WAAR of NIET WAAR.
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Kruisen en mollen staan bij de sleutel altijd in een vaste volgorde.

Welke van de volgende voorbeelden kloppen WEL.

#
###

WERKBLAD BIJ NUMMER 59

#### ##
#
#

bbb
bbb bbb

IMPROVISEREN OP EEN LEUKE BEGELEIDING
Op de CD hoor je een heel aparte begeleiding (net zoiets als TROM EN TROMPET uit deel 2, 

maar dan anders).

Ga lekker improviseren. Je kunt alle tonen gebruiken. Durf!
m'   ot pe  !Z

58

OPDRACHT 3

OPDRACHT 2

OPDRACHT 4
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DE COMPLETE GREPENTABEL
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