Maak een muziekstok (BSO)
Wat heb je nodig?







Eén tak, in een vorm naar keuze (één geheel of juist een gespleten tak)
Decoratiemateriaal naar keuze: chenilledraad, touw, verf, doppen
enzovoort
Materiaal om muziek mee te maken, zoals: belletjes, knopen, doppen
enzovoort
Stevige lijm
Schaar
Optioneel: hamer en spijkers (voor de oudere kinderen)

Wat ga je doen?
Ga de natuur in, op zoek naar mooie takken! Jouw kind mag zijn of haar eigen
tak zoeken. Welke vorm vindt hij/zij mooi? Wil hij/zij belletjes, doppen of juist knoopjes gaan gebruiken?
Nu is het tijd om de muziekstokken te gaan maken. Jouw kind kan hier een eigen invulling aan geven.
Door bepaalde materialen vast te plakken of om de tak heen te wikkelen wordt een simpele houten tak al snel omgetoverd tot een
muziekstok! Bekijk de afbeeldingen ter inspiratie, of laat jouw kind hier zelf over fantaseren.
Klaar met versieren? Spelen maar!

Make a music stick (BSO)
What do you need?







One branch, in a form of your choice (one whole or a split branch)
Decoration material: chenille wire, rope, paint, caps
Material to make music with, such as: bells, buttons, caps
Solid glue
Scissors
Optional: hammer and nails (for the older children)

What are you going to do?
Go into nature and look for beautiful branches! Your child can look for his or
her own branch. What shape does he or she like? Does he/she want to use
bells, caps or buttons?
Now it's time to make the music sticks. Your child can give his or her own interpretation to it.
By sticking certain materials or wrapping around the branch, a simple wooden branch is quickly transformed into a music stick! Take a
look at the images for inspiration, or let your child fantasize about this him/herself.
Done with decorating? Go ahead and play!

