Lessuggestie ‘In d’n ‘of van Steketee’
Groep: onderbouw/middenbouw
(ook leuk voor bovenbouw hoor!)
Doel lessuggestie
De kinderen kunnen het liedje zingen (met Bergse of Nederlandse tekst).
De kinderen kunnen in tweetallen het dansje uitvoeren.

Uitleg leerkracht
Van dit lied zijn er twee versies:
één met een Bergse tekst over d’n ‘of van Steketee..
één met een Nederlandse tekst over de wei van de Grootste Boer
Als leerkracht kun je zelf bepalen wat voor jouw groep/doel het best toepasbaar is.
Met alleen de muzikale begeleiding kun je natuurlijk eindeloos variëren met dieren/
dierengeluiden

Opdracht
Vooraf kun je met de kinderen het ‘leesplangeske van Steketee’ behandelen. De
woorden kunnen de kinderen na-zeggen. Je kunt ook een kind de juf/meneer laten
spelen. Hierna vertel je een kort verhaaltje dat Steketee ’s ochtends wakker werd en
plots in z’n ‘of (tuin) een koei zag staan. Je kunt je voorstellen dat ie dat wel heel
bijzonder vond. Wat zou Steketee gedaan hebben? (hetzelfde kan natuurlijk met de
variant op de gròòtste boer…). Zing dan het liedje voor, of laat de ingezongen versie
horen. Leer daarna de juiste uitspraak van de woorden aan. Laat vervolgens de
kinderen eerst het dierengeluid op het juiste moment uitvoeren met op de woorden:
[die zee] twee x op de knieën slaan. Herhaal dit, waarbij de kinderen steeds meer
woorden van het lied proberen mee te zingen. Leer nu het dansje aan in tweetallen.
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In d’n ‘of van Steketee

klap in je eigen handen daarna bij de ander
(2 of 4 x)

stond een koei, stond een koei

idem

Witte gij wel wat ie zee?

haak in en draai samen een rondje

Die zee: “BOE!”

twee x slaan op knieën, dan handen als
roeptoeter  BOE

Bij de Nederlandse versie blijven de bewegingen hetzelfde.

Aanvullende suggesties (voor uitbreiding opdracht)
Wellicht kunnen de kinderen als extra opdracht eenzelfde ‘leesplangeske’ maken
over de Gròòtste boer.
Laat de kinderen zelf andere bewegingen bedenken en uitvoeren bij dit lied.
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