Muziekidee - maart 2018
ABC!
Een heerlijk traditioneel versje, op heel veel manieren te gebruiken.
ABC
Kopje thee
Koekje erbij
Weg ben jij!
Met baby's en dreumesen
Terwijl je het versje opzegt klap je de pulse mee,
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Koekje erbij
x
x
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Weg ben jij!
(handen voor je ogen)
De dreumesen kunnen zelf klappen, petsen op de gronden/ klappen op de benen/buik
Met peuters
Je klapt nu als volgt mee, terwijl je het versje opzegt:
xxx–
ABC
xxx–
Kopje thee
xxx–
Koekje erbij
Handen voor ogen
Weg ben jij
Met oudste peuters kun je dit spannender maken, door na elke zin langer te wachten.
Bouw de spanning op en geef duidelijk aan wanneer je weer verder gaat. ( met een grote
beweging het klappen inzetten, of duidelijk inademen voor je weer verder gaat).
Variaties:
Met sjaaltjes: koekje erbij-> doekje erbij
tijdens de eerste drie regels zwaai je ritmisch met je sjaaltje mee, aan het einde verstoppen
onder het sjaaltje
Met bloemen: koekje erbij->bloemetje erbij
Met tap-taps: koekje erbij-> trommel erbij
Trommel de pulse mee, aan het einde verstoppen achter de trommel/taptap
Loopspelletje:
Loop hand in hand naar de overkant van de kamer, aan het einde loop je snel weer terug.
Kringspel
Maak een grote kring.Loop nu op de pulse met zijn allen naar het midden (even naar elkaar
zwaaien:). Aan het einde loopt iedereen snel weer terug. ( kan vooruit en achteruit).
Met een parachute of grote doek.
1.de kinderen houden de parachute vast. Maak kleine bewegingen op de pulse van het
versje. Aan het einde mag iedereen onder de parachute.
2.de ouders houden de parachute vast, kinderen staan of liggen eronder. Bij het versje laag
wapperen, bij Weg ben jij: de doek even heel hoog (komt bol te staan) en dan over de
kinderen laten zakken.
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