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1. OEFENINGEN 
A. Vingers tillen vioolhouding 
B. Naar de krul glijden 

2. WEET JE NOG?  
Elk stuk is verdeeld in vakken. Die vakken noemen we maten.  
In elke maat mogen er 2, 3 of 4 ta-noten zitten. Vooraan in het 
stukje staat hoeveel.  
 

Ken je nog de naam van de noten? 
Zing en speel mee op je duim!        
tokkel 0-1-2 op de re-snaar (D-snaar) 
 

Ken je nog de naam van de noten? 
Zing ze en speel mee op je duim! 
0-1-2 op de la-snaar (A-snaar) 

3. TOKKEL! (Stap 6 nr 3.1, 3.2)  
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4. TOKKEL en STRIJK (STAP 6 nr 4.1, 4.2)  
Op welke snaren staan deze stukken. 
Tokkel en strijk ze een paar keer na elkaar.  
Kan je ze ook spelen op de andere snaren? 

5. LUISTER GOED! (STAP 6 nr 5) 
Kan jij het stuk nazingen op “na”? 
Zou je het ook kunnen spelen?   

6. MAAK JE EIGEN STUK 
Verzin een lange zin: bv: Morgenvroeg ga ik met mijn boekentas naar school. 
Speel de zin met je strijkstok op de 4 snaren. 

Stap in het rond. Terwijl je stapt speel je een stukje. Speel wat eerst in je opkomt! 

Jij klapt iets, iemand anders klapt je na. Dan draai je de rollen om!  

7. STRINGFUN PIECES 1 

8. OUDERS/LEERKRACHT
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