
ACTIVITEIT GROEPSVORM  
EN OPSTELLING DOEL BENODIGD-

HEDEN VARIATIE (IN NIVEAU)
DENK-

STIMULERENDE 
VRAGEN

1 Wat zit er aan je lijf - een lichaamsdeel benoemen, of 
laten benoemen door een peuter, bij muziek beweegt 
dit lichaamsdeel. Muziek uit, volgend lichaamsdeel 
benoemen.

In een kring, handen 
los.

Opwarmen, voorbe-
reiding op de dansles, 
beleving, introductie 
van het thema.

Circusmuziek, 
poster van Adje 
(lichaamsdelen).

Wat kan je nog meer met je lichaam? Refereren aan 
kunstjes (let op! Geen koprol op harde ondergrond), 
b.v. op een been staan. 

Heeft iedereen de zelfde 
lichaamsdelen? (aantallen 
etc.) En hoe zit dat bij 
dieren?

2 Dansen tussen de hoepels - de kinderen dansen 
tussen de hoepels door die op de grond liggen. Muziek 
uit = in een hoepel staan.

Verspreid door de 
ruimte.

Dansen met materiaal. Vrolijke muziek, 
bv van animatie 
films voor  
kinderen.

Hoepels vasthouden, zodat de kinderen en door kun-
nen. Benoem met welke lichaams delen er gedanst 
mag worden, of met welke lichaamsdelen ze in de 
hoepel eindigen (alleen je hand, been , neus etc.). Er 
kunnen ook hoepels weg worden gehaald. Nu moet 
er met meer kinderen in 1 hoepel worden gestopt.

Past iedereen door een 
hoepel? Waarom wel/niet?

3 Dansen met lintjes crêpe papier - hoog, midden, 
laag, kronkels, recht, rondjes draaien, heen en weer 
etc. Eerst begeleid, daarna mogen ze eventueel ook 
vrij dansen met  de linten.

Vrij door de ruimte. Dansen met materiaal. Vrolijke muziek, 
bv van animatie 
films voor  
kinderen.

4 Dansen op een koord - peuters lopen langs of op een 
touw van de ene naar de andere kant.

In een rij achter elkaar 
aan.

Vrolijke muziek (googe-
len), peuter cd’s, muziek 
van animatiefilms voor 
kinderen.

Langzame 
muziek.

Begeleiders houden het touw vast en laten het kron-
kelen, langzaam, sneller, grote of kleine kronkels. 
Het touw blijft op de grond. Ze kunnen er over heen 
springen (pas op voor botsingen).

5 De grote optocht - Adje zegt gedag. Hoe kunnen we 
iedereen gedag zeggen? Zwaaien, opkomen, springen 
,dansen, marcheren in kleine of grote stapjes, hoge 
knieën, hupsen, draaien, rollen, kruipen, buigen… etc. 
De kinderen komen in een rij, of groep op en zeggen 
gedag tegen het publiek.

Als optocht, of in een 
groepje.

Werken naar een 
presentatie en een 
duidelijke afsluiting van 
de les.

Muzikale parade: gebruik muziekinstrumentjes, of 
maak geluid met wat er te vinden is (lepels, bakjes, 
pannen etc.).

6 De grote verdwijntruc - verstoppen, Adje verdwijnt 
weer in de hoed. Oefenen met verstoppen. Dan sa-
men allemaal verstopt onder een laken, of parachute-
doek. Op langzame muziek mogen ze zich weer laten 
zien. (ze kunnen ook elk onder een eigen dekentje)

Finale dans, nadat de kinderen zich weer laten zien 
mogen ze nog even samen dansen.

7 Naar huis - de kinderen verlaten het circus. Ze gaan 
een voor een weer op hun stoeltje zitten.

Rustige muziek.

! Wat gaat er 
 in het pakhuis?
 " De hoge hoed van Adje   " Een Adje poster

Thema:
- Circus Adje: Kijk eens wat ik kan! -

Dansles


