
Lesbrief bij de voorstelling
(zonder layout)



De Molkwei/ De Melkweg is een meedansvoorstelling op de boerderij voor kleuters.
Er is ook een versie gemaakt voor het speellokaal of op het grasveldje naast school.
In deze lesbrief een verzameling van links en tips. Er is al veel gemaakt aan lesmateriaal over
koeien of melk. Wij vonden het daarom op dit moment niet nodig om hier nog veel aan toe te
voegen. 
Kijk wat er past bij jouw groep, bij het thema waar jullie over werken en/of de tijd die je hebt.

Taury vindt koeien zo mooi. Haar naam betekent koe in het Latijn en dat vindt ze heel speciaal.
Zo speciaal dat Taury besloten heeft dat ze later, als ze groot is, koe wil worden. Maar als je koe
wilt worden, wat moet je dan kunnen? 
Een koe geeft melk zegt de boer. Maar hoe doet de koe dat dan? Taury heeft wel duizend vragen
over koeien. Wat eet een koe? Poept een koe ook? Wat kun je allemaal met melk? Is melk lekker?
Vinden de kinderen melk lekker? Kun je erin badderen zoals in water? Kun je rijden op een koe?
En is een koe gevaarlijk? Net zo gevaarlijk als een Tyrannosaurus Rex? 
Al dansend neemt Taury de kleuters mee het boerenerf over. Samen gaan ze door te proeven,
voelen, ruiken en doen op zoek naar de antwoorden op Taury´s vragen. En komen ze erachter of
je eigenlijk wel koe kunt worden.
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muziekstuk; Taury                   

Verder dansen na de voorstelling
De muziek is te beluisteren voor iedereen via Spotify, zoek op Sander Stienstra / De Molkwei 
of via https://open.spotify.com/album/34Rv76GstcnheqMFvq4Mpl?si=fa17b5e208e84295

1.
1. Laat de kinderen bedenken welke dieren er op de boerderij voorkomen. 
Mogelijke aanvullende vragen; Hoe zien ze eruit? Waarom wonen ze op de boerderij? Wat
voor geluid maken ze? Hoe heet het jong van dit dier?
2.Daarna luisteren de leerlingen naar de muziek. Welke dieren horen ze?
3. Dansen van de verschillende dieren. Bespreek en bedenk met de kinderen hoe de dieren
bewegen. 
Koe – langzaam, traag, stappen
Paard – galopperen, springen
Kip & haan – trippelen, pikken, vleugels
Schaap – lopen en soms een onverwachte sprong of huppel
Varken – rollen in de modder

   2.muziekstuk; 2, 3, 4, 6,7          
De bewegingen van de ‘dans van de melk’ kun je los (of 2 achter elkaar aan) herhalen op deze
muziek. (zie verder bij 4)

    3.Joktedûns         
Koeien houden van de jeukborstel. Heerlijk om eronder te staan en om lekker gebrabd te
worden waar je jeuk hebt. Waar heb jij jeuk? Kies van tevoren een aantal lichaamsdelen en
laat de leerlingen op verschillende manieren dat lichaamsdeel krabben. Wil je dat de
kinderen ook actief de lichaamsdelen benoemen? Wijs het lichaamsdeel bij jezelf aan en laat
de kinderen het lichaamsdeel benoemen tijdens het krabben.

    4.De Molkwei      
De hele dans van de melkweg; van gras wat de koe eet, naar melk in je beker.
1.Mogelijke vragen; Weten de kinderen de stappen nog?
Weten de kinderen de bewegingen bij de stappen nog?
Weten de kinderen de bewegingen nog als ze de muziek horen?
2.Dans de melkweg- dans!
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Wie doen er mee aan de voorstelling?
Aan een voorstelling doen veel verschillende mensen mee. In een paar korte filmpjes stellen de
meewerkers zich voor en vertellen ze waarom ze meedoen aan de voorstelling. (de filmpjes duren
ongeveer een halve minuut) Bij sommige voorstellingen doen meer mensen mee.

Mogelijke vragen voordat je de filmpjes laat zien.
We gaan naar een voorstelling. (of zijn naar een voorstelling geweest) In die voorstelling zien/
zagen we alleen Taury. Toch doen er meer mensen mee aan zo’n voorstelling. Wat voor
mensen zijn nog meer nodig? Weet je wat die doen?
Bij het filmpje met de componist en de kostuummaker kun je het filmpje ook starten en
stoppen na een paar seconden. De kinderen kunnen dan de naaimachine en het keyboard
koppelen aan het werk wat zij doen.
 

Regisseur (fr)                  https://vimeo.com/524293687
Componist (fr)                https://vimeo.com/524294276
Kostuummaker (nl)        https://vimeo.com/524294033 
Danser/ speler (fr)          https://vimeo.com/524294533

Woordenschat
Wil je alvast de woorden aanbieden in de klas dan zijn dit enkele woorden die worden gebruikt
tijdens de voorstelling. Bijna alle woorden worden tijdens de voorstelling op de boerderij
ondersteund met de omgeving. De bloemen worden genoemd maar niet getoond. Jantsje eet deze
bloemen (niet) graag.
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Thema’s die aansluiten bij de voorstelling
Voeding
Dieren 
Boerderij
Lente
Kunst
Taal
Eigen omgeving

Prentenboeken die passen bij het thema koe 
De koe die een ei legde.
Boe zegt de koe
De koe die in het water viel.
De koe ging over de berg
Informatieve boeken
Koeien. Leven op de boerderij.
Het koeienparadijs.

Nog meer doen met koeien
https://deboeropnoord.nl/ Op bezoek met je klas bij de boer
https://landbouwmuseumfriesland.nl/ Een museum over boeren en hun werk. Op aanvraag
is er een programma voor kleuters mogelijk.

Websites met lesmateriaal over koeien en melk 
https://www.deheuskidzz.nl/koeien
https://zuivelonline.nl/lespakketten/groep-1-4/ met downloadbaar prentenboek, vertelplaat
en docentenhandleiding
https://www.boerderijeducatienederland.nl/lesmateriaal/melkvee/ heel veel links naar meer
materiaal en filmpjes

Wil je het over voeding hebben?
https://www.jonglereneten.nl/educatie
https://www.frieslandcampina.com/nl/melk-en-zuivelproducten/melk-toepassingen/
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