Aan de slag 37 – januari 2017
Kazoofeest
Elk jaar is er op 28 januari een nationale kazoodag. Wat zou het leuk
zijn als we dat dit jaar vieren met heel veel kinderen en dus heel veel
kazoo's! Deze dag valt midden in de Nationale Voorleesdagen en daarom is dit
kazoo-feest gekoppeld aan een boek uit de prentenboek top 10 van 2017:
“Hé, wie zit er op de wc?” De lesideeën zijn voor kleuters én peuters vanaf 2,5 jaar.
Wat heb je nodig


voor iedereen een kazoo, gekocht of zelfgemaakt,
zie de beschrijving helemaal onderaan de pdf.



boek: “Hé, wie zit er op de wc?” Auteur: Harmen van
Straaten.



het Wachtlied: https://youtu.be/4IqV0juWaNI

Voorlezen en zingen
Start na een w.c.-moment met het voorlezen van het boek. Na het voorlezen heb je
met elkaar een gesprekje over het lange wachten. Vertel de kinderen: “Als ik lang
moet wachten zing ik graag een liedje.” Zing daarna het “Wachtlied” voor.
Verzin samen een ander geluid dan lalala: Hoe zou beer of pinguïn het zingen?
Pak daarna de kazoo erbij en zing het liedje vanaf lalala door de kazoo. Belangrijk
om te weten is dat je niet door een kazoo moet blazen. Pas als je er door spreekt of
zingt komt er geluid uit.
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Om de beurt voor kleuters:
Iedereen zit met zijn kazoo op de grond en zingt mee met het lied tot ‘lalala’. Loop
rustig tussen de kinderen door en vlak voor het ‘lalala’ tik je 1 of meerdere kinderen
aan die gaan staan en door de kazoo zingen op hun eigen manier. Herhaal het lied
tot iedereen staat.
Toneelspel voor kleuters
Nodig: een deur, potje, het boek, knuffeldieren die in het boek voorkomen, kazoo's.
Voorbereiding: Zet een deur neer in de vorm van een kamerscherm of een
poppenkast of een laken aan een lijn, met daarop een bordje WC. Daarachter zit 1
kind op een potje een boek te lezen.
Een kind komt aanlopen met beer en klopt aan op de deur. Het kind met boek roept
“Bezet!” Dan zingt het kind met de beer het lied. De andere kinderen die nog niet op
het toneel zijn mogen ter ondersteuning meezingen. Het kind met de beer heeft de
solo op de kazoo, de rest luistert.
Daarna komen de andere dieren één voor één binnen en herhaalt het spel zich zoals
bij beer met steeds meer dieren op de kazoo. Als iedereen voor de deur staat, doet
het jongetje van de wc een doortrek geluid na en daarna de deur open.
Iedereen roept: “hèhè, dát duurde lang!”
Jongetje: “ik moest mijn boek nog uitlezen.”
Daarna willen alle kinderen door de deur naar de wc en roepen: “Ik wil eerst naar de
wc!”
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Toneelspel voor de peuters
Nodig: een deur, potje, het boek, knuffeldieren die in het boek voorkomen, kazoo's.
Voorbereiding: Zet een pop op een potje met het boek ervoor. Geef alle kinderen
een knuffeldier die in het verhaal voorkomt.
Lees het boek voor en als je knuffeldier aan de beurt is in het verhaal dan leg je je
knuffel in een rijtje naast elkaar bij het potje. Tussendoor zing je samen het liedje
met de kazoo op ‘lalala’.
Bronvermelding
De tekeningen van kazoobeer en kazoowerkbeschrijving zijn van Tineke Vlaming.
Wachtlied: Muziek en tekst Conny de Vries en Felice van der Sande

Deze aan de slag is geschreven door Conny de Vries, docent AMV en Muziek op
Schoot. www.klavertjekoe.nl

EXTRA: Peuteractiviteiten met de kazoo, ook geschikt als introductie voor kleuters.
Dagritueel
Je kent het wel: een grote groep en allemaal (zélluf!) jassen en schoenen aan
trekken, maar ze moeten nog éventjes wachten tot iedereen klaar is. Dat duurt toch
weer láááng! Maar daar hebben we wat op gevonden: het Wachtlied!!
Zing het wachtlied met de kinderen wanneer ze moeten wachten, ga allemaal staan
of zitten en verzin na het lied een gek geluid met klank die je met de mond kan
maken. Bijvoorbeeld ‘boe’, ‘mie’, of een andere klank. Kinderen vinden het soms
ook grappig om een bestaand gek woordje te kiezen. Op die klank of dat woordje
zing je het 2e deel van het liedje (waar ‘lalala staat in de tekst’). Zo kom je voortaan
het wachten goed door!
Introduceren van de kazoo
Wanneer de kinderen het "wachtlied" kennen kun je de kazoo introduceren.
Natuurlijk kun je het ook gebruiken bij andere liedjes.
Zing met je stem een willekeurige klank of liedje. Terwijl je zingt breng je de kazoo
naar je mond waardoor je het zingen door de kazoo hoort en laat je hem weer
zakken zodat je je normale stem hoort. Doe dit een aantal keer, de kinderen zullen
je nadoen.
Doe eens gek  en maak lange halen van laag naar hoog en weer terug in de kazoo.
Korte klanken achter elkaar zorgen ook voor een hoop lol. Kinderen imiteren jou,
maar andersom werkt misschien nog sterker: imiteer de klanken die een kind op de
kazoo maakt. Het kind zal zich bevestigd voelen dat het goed is om zelf creatief te
zijn.
©Stichting Muziek op Schoot

www.muziekmethetjongekind.nl

Kazoospel
Naast het zingen van het "wachtlied" met de kazoo en allerlei gekke geluiden te
zingen kun je met de kinderen verzinnen wat het geluid van de kazoo voorstelt: een
auto, motor, mug of bij? Wat kan het allemaal zijn? Bij bijna al die onderwerpen ken
je liedjes of kun je geluiden maken.
De mug
De mug vliegt alle kanten op. neem een vel papier, whiteboard of doe hetzelfde met
een touwtje. Teken een lange lijn met hobbels omhoog en omlaag of met een
looping, aan het einde zie je de mug. Dit is de weg die de mug in de lucht heeft
gevlogen. Zing samen deze weg met hoge en lage glijdende klanken in de kazoo en
beweeg gerust met je hele lijf mee. En…. wie maakt een nieuwe route?
Deze EXTRA werd geschreven door Félice van der Sande, www.felice.isjuf.nl
www.krulmuziek.nl

Tip: Sla de pdf en downloads van een "Aan de slag" op, zodat je deze later weer
kunt terug vinden. Meestal staat het 1 jaar op de site.
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Kazoo knutselen
Nodig:
-w.c.rolletje
-stukje bakpapier 12x12cm
-elastiekje
-om te versieren: stiften/krijtjes, lijm en
papier, etc
1. Knip het stukje bakpapier in een rondje.
2. Houdt het bakpapier strak over 1 opening
van het w.c.rolletje en wikkel het elastiek er
omheen zodat het blijft zitten.
3. Zing aan de open zijde in de kazoo, zorg
wel dat er nog lucht uit kan en je de kazoo
niet afsluit met je mond of maak een klein
gaatje.
4. Je kunt de kazoo nu versieren naar eigen
keuze.
Voor fantasiespel is het thema verkeer (auto/motor/vliegtuig) passend, je maakt
door te zingen in de kazoo het geluid van de motor.

Bij een dierenthema kun je een zoemend dier zoals een bij of wesp maken van de
kazoo. Omwikkel de kazoo met een geel papier en teken of plak de zwarte strepen
erop. Teken heel voorzichtig een gezichtje op het bakpapier en plak met een restje
bakpapier vleugeltjes bovenop.
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Kleurplaat
met dank aan Tineke Vlaming
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