DUIMPIANO (VOOR KINDEREN VAN 6 – 12
JAAR)
Duur : 30 minuten
Voorbereidingstijd : 10 minuten
Wat heb je nodig?
• Een leeg koekblik
• 2 houten blokjes (langer dan het koekblik)
• 1 of 2 postelastieken
• IJslollystokjes
• 2 schroefjes
• Schroevendraaier
• Potlood
Instructiefilmpje
Hoe maak ik een duimpiano?
https://schooltv.nl/video/hoppatee-hoe-maak-je-een-duimpiano/#q=duimpiano

Hoe maak je het?
1. Kijk eerst het instructiefilmpje met de uitleg en pak de spullen.
2. Haal de deksel van het koekblik.
3. Leg de 2 houten balkjes op elkaar bovenop het koekblik.
4. Doe het elastiek aan de ene kant om de houten balkjes, trek het elastiek onder het koekblik door en doe hem aan de andere kant
ook om de houtjes. Als 1 elastiek te kort is maak er dan 2 aan elkaar.

5. Neem een aantal ijslollystokjes en schuif deze tussen de twee houten balkjes.
LET OP: zorg dat elk stokje op een andere lengte uitsteekt en dat er wat ruimte tussen de stokjes zit, dan krijg je verschillende
klanken.
6. Teken met potlood 2 puntjes boven op het hout. Kies 2 plekken waar geen stokje onder zit.
7. Schroef nu op de plek van de puntjes een schroefje in het hout, zodat alles goed aan elkaar vast zit. Lukt het niet zelf, kun je
altijd om hulp vragen!
8. Klaar en spelen maar!
Hoe klinkt een duimpiano?
Heb jij al eens een echte duimpiano gehoord? Kijk het filmpje hieronder maar eens!
https://www.youtube.com/watch?v=p1E_kTUeTwU
Deze activiteit is goed voor de cognitieve-, creatieve- en motorische ontwikkeling van kinderen.

THUMB PIANO (FOR CHILDREN AGED 6 TO 12
YEARS)
Duration: 30 minutes
Preparation time: 10 minutes
What you need
• An empty biscuit tin
• 2 wooden blocks (longer than the biscuit tin)
• 1 or 2 thick elastic bands

• Lollipop sticks
• 2 screws
• Screwdriver
• Pencil
Instructional video
How do I make a thumb piano?
https://schooltv.nl/video/hoppatee-hoe-maak-je-een-duimpiano/#q=duimpiano

Method:
1. First watch the instructional video with the explanation and get all the things ready.
2. Remove the lid from the biscuit tin.
3. Place the two wooden blocks on top of each other on top of the biscuit tin.
4. Slide the elastic band over one end of the wooden blocks, pull it under the biscuit tin and pull it over the other end of the blocks. If the elastic band is not long
enough to do this, you can join two together.
5. Next, take the lollipop sticks and slide them in between the two wooden blocks.
NOTE: make sure that each stick comes out at a different length and that there is some space between the sticks – this way, you will get different sounds.
6. Take the pencil and draw two dots on top of the wooden blocks. Make sure that here are no sticks under either dot.
7. Now screw a screw into the wood where the dots are, so that everything is properly joined together. If you have difficulty doing this yourself, you can always
ask for help!
8. And now you’re ready to play!
How does a thumb piano sound?
Have you ever heard a real thumb piano? Watch the video below to hear what it sounds like!
https://www.youtube.com/watch?v=p1E_kTUeTwU

This activity is good for the development of a child’s cognitive, creative and motor skills.

