
Dansles

Thema:
- Carnaval der dieren -

ACTIVITEIT GROEPSVORM  
EN OPSTELLING DOEL BENODIGDHEDEN VARIATIE (IN NIVEAU) DENK STIMULERENDE 

VRAGEN

1 Hé doe met ons mee. In een kring. Vrijmaken, veilige plek in 
kring (op matje/ cirkel/ tape)

Muziek van Peuters 
dansen.

Naar juf luisteren hoe ze moeten dansen. 
Luisteren en doen. Eerst luisteren, dan tel
len en dan pas doen wat ze in tekst zingen. 

2 Stop, sta stil. Vrij door speellokaal Luisteren naar muziek, rea
geren op muziek, stilstaan

Vrolijke muziek die je 
stop kunt zetten.

3 Verhaal aapje die een 
uitnodiging voor het 
feest krijgt, aapje is blij. 
Het is een verkleed
feest.

In een kring. Fantasie prikkelen,  
betrekken bij onderwerp.

Knuffel, envelop met 
kaart.

Wat is een verkleedfeest? 
Hoe zou jij je verkleden? Als je 
verkleed bent weet niet iederen 
meer wie je bent. Dat is gek. 
Dan denk ik dat .. Een ander 
kindje is.

4 Hé wie komt daar als 
eerste verkleed aan?

We zitten nog in de 
kring.

Luisteren naar muziek van 
een van de dieren van het 
Carnaval der dieren.

Tekening/ knuffel van 
schildpak met doek 
eroverheen.

De eerste keren denk je hardop mee. Het 
is langzame muziek. Hij heeft een schild. 
Enz.

5 Kruipen (en oprollen 
in schild) snel en lang
zaam.

Vrij door speellokaal. Motorische ontw, ontw 
waarnemen, orientatie tijd.

Als het kruipen goedgaat en snel en lang
zaam (meeklappen om aan te geven hoe 
snel je kunt gaan) kunnen de schildpadden 
ook ergens onderdoor kruipen.

6 Hé wie komt daar 
verkleed aan?

(Terug naar kring of op 
plek waar de schildpad 
geeindigd is.)

Luisteren naar muziek van 
een van de dieren van het 
Carnaval der dieren.

Tekening/ knuffel 
van olifant met doek 
eroverheen.

De eerste keren denk je hardop mee. Wat 
een lawaai. Wie komt daaraan stampen? 
Groot

7 stampen Vrij door speellokaal. Motorische ontwikkeling.

8 Samen stampen. In tweetallen. Sociaal emotionele  
ontwikkeling.

9 Hé, wie komt daar aan 
springen? + springen.

Luisteren en motorische 
ontwikkeling.

  Je kunt bij de speel- leergroepen ook per keer een dier doen.  De volgende keer herhalen  
en een nieuw dier erbij. (alle dieren hoeven niet in één keer)

 Wat gaat er 
 in het pakhuis?
  Carnaval der Dieren,    
     van Camille Saint-Saens


