Lessuggestie “Dèèr komme wij…”
Groep: peuters en onderbouw (mar ok leutig vor gròòte dweile)
Doel lessuggestie
De kinderen kunnen het lied meezingen en de bewegingen in juiste volgorde
uitvoeren.

Uitleg leerkracht
Als vervolg op het populaire “zinge mè Tante Aal” van vorig jaar nu het beroemde
stapellied “Daar komen wij allemaal aan” in een iets verBerregste versie. Bij elke
couplet komt er een beweging bij terwijl de voorgaande worden herhaald.

Opdracht
Lopen kun je op veel verschillende manieren. Wie kan er laten zien hoe je allemaal
kunt lopen. Kun je ook heel gek lopen? Om goed en gek te kunnen lopen moet je
wel je hele lijf goed hebben opgewarmd. Raak allemaal je ……….. aan (leerkracht
geeft opdracht met verschillende onderdelen van je lijf).
warming-up: Je kunt kiezen uit een Berregse versie (buk ‘s, zak ’s lekker deur oew
ukke n‘een) of een Nederlandstalig lied (tien teentjes)….of allebei natuurlijk… Deze
liedjes staan respectievelijk op dia 1 en dia 2.
instructie lied: (dia 3) Je kunt kiezen om de kinderen in een kring rond te laten lopen,
of kris-kras door het (speel)lokaal. Loop zelf in de maat mee en stimuleer de kinderen
om ook in de maat mee te lopen. Bij de tekst “doe mij maar na…” staat iedereen stil
(frontkring) en zingt “met je handen en je voeten”. Laar hierbij eventueel
meeklappen en stampen. Nu volgt eerst de herhaling van de voorgaande
bewegingen en daarna de nieuwe beweging. De nieuwe beweging wordt de
volgende manier van lopen. Bij de laatste opdracht stopt het lied en is het uiteraard
geweldig om te zien hoe lenig de kinderen zijn.

Aanvullende suggesties (voor uitbreiding opdracht)
Bij het klappen en stampen (“met je handen en je voeten”) kan ook meegespeeld
worden met ritme-instrumenten ( in het voorbeeld klinken woodblock en trom).
Laat de kinderen zelf bewegingen bedenken om te lopen. Gebruik in dit geval de
instrumentale versie van het lied.
Het is natuurlijk geweldig als een opname van het eindresultaat uiteindelijk te
bewonderen is op www.kindervastenavend.nl Hiervoor kan de opname worden
geupload.
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