Aan de slag 56, Juli 2018
De zak van Sinterklaas
Sinterklaas is weer in ons land en overal duiken fopkadootjes op.
Vandaag gaan we luisteren wat er in de zak van Sinterklaas zit en
raden en voelen en horen wat erin zit, of zit er niks in en zijn we gefopt?

Nodig en voorbereiding:
-een zak van Sinterklaas
-in de zak zitten 4 dozen; 1 doos met ritmestokjes of houten blokjes om mee te
tikken, 1 doos met schudeieren of sambaballen of flesjes gevuld met iets om mee te
schudden (bijvoorbeeld pepernoten), 1 doos met sjaaltjes of linten of crêpepapier
linten om mee te dansen en 1 doos met een briefje erin “gefopt”.
-doe in de dozen genoeg materialen, zodat als alles is uitgedeeld ieder kind en
jijzelf iets in handen heeft om mee te doen met het lied.
Inleiding
Het lied heeft een duidelijke vorm A B A.
A: De zak van Sinterklaas, ….. jongens ‘t is zo’n baas.
B: Daar stopt hij …. hele wereld in.
A: De zak van Sinterklaas, ….. jongens ‘t is zo’n baas.
Zing het lied en loop bij A met de zak rond de kring. Bij B sta je stil en schud en
luister je naar wat erin de zak zit. Daarna weer lopen bij A en op het eind leg je de
zak voor je neer. Wijs 1 kind aan die een cadeau uit de zak mag pakken. We
luisteren en raden wat erin zit. Daarna wijs je een ander kind aan die het cadeau
mag openen om te kijken wat erin zit.
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Deel de inhoud uit aan de kinderen en laat ze schudden tikken of dansen terwijl jij
weer met de zak rond de kring gaat. Op deze manier krijgen steeds meer kinderen
iets om mee te doen tijdens het zingen.
Heeft een kind het fopkado te pakken dan wordt er op dat moment niks uitgedeeld.
Tot slot mogen de kinderen ook nog een keer ruilen, zodat ze ook een keer wat
anders hebben om te doen.
Bonus: reageren op woorden en vorm.
De stokjes/blokjes tikken op “Sinterklaas”.
De eitjes/flesjes/sambaballen schudden bij “oh jongens, jongens ‘t is zo’n baas”.
De lintkinderen lopen rond de kring bij A. Ze staan stil en zwieren met de linten bij
B om daarna weer bij A rond de kring te lopen.
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