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Duits
Een kleine notenleer

De namen van de noten:

De nootwaardes: De rust:

De noten sleutels:

c´ d´ e´ f´ g´ a´ h´ c´´

De achtste noten/achtste rust duren een halve tel.

De kwartnoten/kwart rust duren een tel/slag.

De halve noten/halve rust duren 2 tellen/slagen

De hele noog/hele rust duurt 4 tellen/slagen.

De solsleutel wordt ook wel G-sleutel genoemd, omdat hij op de tweede lijn 
begint en de G aanwijst.

Der fa-sleutel wordt ook wel de F-sleutel genoemd, omdat hij op de vierde lijn 
staat en de F aanwijst. Deze sleutel wordt voor diepe stemmen en instrumenten 
gebruikt.
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Duits
Beantwoordt de vragen, door de letters in de juiste kolom te omcirkelen.
Van boven naar beneden gelezen vormen de letters de oplossing!

waar niet waar

T R

S O

A O

N U

M N

A P

M H

E G

F N

Oplossing:

Een kwart noot heeft een slag.

De vioolsleutel wordt de G-sleutel genoemd, om-
dat het op de 4de lijn ligt.

De hele pauze duurt 6 slagen.

De a´ noot ligt tussen de 2de en 3de lijn.

De bassleutel geld alleen voor hoge instrumenten.

Een hele noot duurt 4 slagen.

De bassleutel wort ook F-sleutel genoemd.

Een achtste pauze duur een halve slag.

De c´ligt op de 1ste lijn.

De C-majeur toonladder


