2 extra thema’s bij Kleuterdans met de dansdobbelsteen

Voertuigen
Wat heb je nodig?
Lied
Auto

Kartonnen bord voor ieder kind

Dansbeschrijving
De kleuters krijgen een kartonnen bord of
een frisbee en stappen kris kras door
Rijden, rijden in een wagentje
elkaar. Je kan er een stopdans van
https://www.youtube.com/watch?v=4sEzIr maken. Stopt de muziek, dan stoppen zij
kIZaQ
ook met ‘rijden’. Dit liedje duurt maar 30
seconden. Doe dit gerust 4 keer na
elkaar.
Vrachtwagen
Refrein
‘We lopen op straat
Op straat – Minidisco
We zijn niet alleen’: lopen ter plaatse
https://www.youtube.com/watch?v=9lRTi ‘Kijk maar om je heen
NQwhU8
Er gebeurt van alles
Kijk goed om je heen’: kijk naar links en
rechts (6x)
Strofen
Beeld de voertuigen uit die gezongen
worden.
Boot
De kleuters gaan zitten met de benen
gestrekt en maken een roeibeweging
Schuitje varen – Minidisco
met benen en armen. Zet dit liedje gerust
https://www.youtube.com/watch?v=1vk
nog een keertje op.
QWShfvWs
Vliegtuig
Via deze link vind je de dansbeschrijving:
https://www.youtube.com/watch?v=61B
Het vliegerlied
keg_fxXA
https://www.youtube.com/watch?v=61Bk Op ‘lalalala’ kan je de kinderen ook
eg_fxXA
twee handen aan elkaar laten geven en
laten rondstappen op de maat van de
muziek.
Motorfiets
De kleuters dansen vrij op hun ‘moto’
door de ruimte.
Samen op de moto – Samson en Gert
https://www.youtube.com/watch?v=sUDF
8i5XesI

Bus
De wielen van de bus – Minidisco
https://www.youtube.com/watch?v=cWH
c_GoC0-g&t=23s

De kinderen zitten achter elkaar in een
rijtje met hun benen open. Met de armen
een draaibeweging maken, de kinderen
zijn de wielen. Daarna beelden ze ook
de deuren die open en dicht gaan, de
lampen, op en neer, de toeter, de
wissers, …
Dit gebeurt allemaal al zittend. Als
begeleider sta je best recht en voer je
met je handen de bewegingen uit zodat
alle kinderen jouw goed zien.

Tekeningen bij dit thema

Kleuren
Wat heb je nodig?
-

Knuffel van een konijn
Gele, rode en blauwe linten

Lied

Dansbeschrijving
Je geeft een knuffel van een konijn
Blauw
door. Wie het konijn heeft, mag
kiezen hoe er gedanst wordt. Daarna
Konijntjes zijn blauw – Bobo
geven de kleuters het konijn door. De
https://www.youtube.com/watch?v=SCW6JWPgLk0 anderen doen mee met hun
handen/benen/…
Geel
Zon: uitbeelden van een ronde zon
Zakken: een zak uitbeelden
Zon zien zakken in de zee – Kaatje
Zee: golfjes van de zee uitbeelden
https://www.youtube.com/watch?v=BJbGb19-kXY
Groen
Groen is gras
https://www.youtube.com/watch?v=J0Lso4fmmMo

Rood
Rood zijn de tomaten
https://www.youtube.com/watch?v=qcNJrmQN2sc
Oranje
Oranje springt - Gebroeders Ko
https://www.youtube.com/watch?v=Ie_RslvavWE

‘Groen is ’t gras’ is een dans in een rij.
De kinderen stappen per twee handin-hand in een rij achter elkaar. Op
‘Groen is ’t gras, groen is ’t gras
Onder mijne voeten
‘k Heb verloren mijn beste vrind
‘k Zal hem zoeken moeten.’
Bij ‘Hé daar, plaats gemaakt voor de
jongedame’ staat de rij stil en stapt
de rij ter plaatse. Daarna kan er
eventueel door de benen gebogen
worden tot dat er gezongen wordt
‘Deze dame zal het zijn’ tikt het kind
op elke lettergreep tegen de handen
van zijn partner. Op het instrumentale
stuk worden de billen wakker
geschud.
Dit wordt 2x uitgevoerd tijdens het
lied. Je kan dit liedje zeker nog eens
opzetten.
De kleuters krijgen een lintje (rood,
blauw, geel). Ze mogen met het lintje
dansen als het aan hun kleur is,
daarna gaan ze zitten en kijken ze
naar de andere kinderen.
Refrein
Stil staan en mee doen met wat ze op
het refrein zingen. (zwaai, klap, spring)

Regenboog
K3 - Alle kleuren van de regenboog
https://www.youtube.com/watch?v=ZRMTC9Tzj2c

Tekeningen bij dit thema

Strofen
Door elkaar dansen
Stopdans: de kinderen dansen op de
muziek. Je zet af en toe de muziek op
stop. Stopt de muziek, dan stoppen zij
ook met dansen en worden ze een
standbeeld.

