Thema:
- Het geheim van de zee -

 Wat gaat er

in het pakhuis?
 Een poster van 'Het geheim van de zee'
 Voelmateriaal

Dansles

ACTIVITEIT

GROEPSVORM
EN OPSTELLING

DOEL

BENODIGDHEDEN

1

Hé, doe met ons mee.

In een kring.

2

Stop, sta stil.

Vrij door speellokaal.

Luisteren naar
muziek, reageren op
muziek, stilstaan.

Vrolijke muziek die je stop
kunt zetten.

3

Introductie poster.

In een kring.

Prikkelen, kleuren.

De poster van 'Het geheim
van de zee'.

4

Golven van de zee1 Golven maken met de
armen met geluid erbij.

In een kring.

Rekenen; Grote en
kleine golven, snelle,
langzame golven.

Le Onde - Einaudi
www.youtube.com/watch?v=Vg-0DFNTBm0

5

Golven van de zee2 Op plek met lint rondjes maken op de grond. Golf helemaal
omhoog en weer helemaal naar beneden.
Als je rent komt golf achter je aan. Draaien met golf.

Eerst op plek, dan vrij.

Motorische ontwikkeling; grove
motoriek.

Linten (met elastiekje
eraan).

6

Visje, visje in het water, visje, visje in de
zee, visje, visje kan niet niet praten, visje,
visje ga je mee. Vissen duiken, vissen
springen omhoog. Vissen gaan slapen.

In een kring en vrij.

Zingen en
Motorische
ontwikkeling.

Handen of nepvisjes
van viszaak Muziek van
Dansspetters 3 - groeisels
en 3Dee

7

Beare earkes.

In een kring.

Rustig worden,
zingen, motorische
ontwikkeling,
taalontwikkeling.

Beare earkes https://vimeo.com/138176843

VARIATIE (IN NIVEAU)

DENKSTIMULERENDE
VRAGEN

In plaats vragen naar kleur,
kleur benoemen en vragen of ze
meer van deze kleur zien. Of dat
ze zelf ook iets van deze kleur
aan hebben.

Kijk, allemaal kleuren.
Wat voor kleuren zie je? Dit
beeld heet 'Het geheim van
de zee'. Hoe kun je zien dat
het in de zee is?

Muziek van Peuters
dansen.

Samen met 1 lint.

Wat voor dieren leven er
in de zee? Zie je ook vissen
verstopt in de poster?

