bladmuziek
Liedje en bewegingssuggesties bij het boek
‘Kiki gaat naar school’ van Amy Hest
Liedje ‘Kriebelbuik’
Kiki vindt de eerste schooldag reuze spannend. Ze kan bijna niet eten van de zenuwen en
heeft kriebels in haar buikje. Zing het liedje ‘Kriebelbuik’ met de kinderen. Het eerste
gedeelte is hetzelfde als het laatste gedeelte van het liedje. De kinderen zullen dat
gedeelte vrij snel meezingen. Oefen eventueel het middengedeelte een paar keer apart.
Kiki vindt alles een beetje spannend. Laat die spanning een beetje doorklinken in het
liedje, door het zachtjes en niet te snel te zingen.

Kriebelbuik
Liesbeth van den Berg-Hermsen
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Dansexpressie
We gaan twee scènes uit het boek naspelen op muziek:
Scène 1
Kiki treuzelt met van alles voordat ze naar school gaat. Ze doet heel langzaam haar vestje
aan en haar schoenen met riempjes en dan moet haar zware schooltas nog om en staat
ze langzaam op.
Bespreek elke handeling met de kinderen en laat ze deze handelingen op muziek
uitvoeren. Gebruik hiervoor track 9 van de Kinderboekenmuziek CD (verkrijgbaar via
www.lekkerzingenproducties.nl) of andere trage muziek. Doe zelf de handelingen voor.
De kinderen doen met je mee.
Scène 2
Kiki treuzelt onderweg naar school ook vreselijk. Ze vindt haar schoenen te zwaar om vlug
mee te lopen, ze houdt haar hoofd niet rechtop, omdat haar tas zo zwaar is en ze loopt
onhandig omdat haar schoenriempje los zit.
‘Kan iemand laten zien hoe je loopt als je schoenen te zwaar zijn?’ ‘En als je tas te zwaar
is?’ ‘En hoe loop je als je schoenriempjes los zitten?’ Zet nu track 9 van de CD nogmaals
aan en laat de kinderen de handelingen één voor één uitvoeren. Als de muziek nog niet is
afgelopen, begin je gewoon weer opnieuw. Je kunt de twee scènes natuurlijk ook een
keer achter elkaar spelen!

Improvisatie
De kinderen gaan nu uitbeelden op muziek, wat voor leuke dingen ze allemaal op school
gaan doen. De oudste kleuters weten natuurlijk nog goed wat er op school gedaan wordt.
Zij noemen een aantal dingen op. Misschien kun je picto’s gebruiken en die in een
volgorde ophangen bijvoorbeeld:
· Dansen
· Voorlezen
· Gymen
· Tekenen
· Knippen
· Schilderen
Neem alle handelingen met de kinderen door. ‘Hoe kun je laten zien dat je zogenaamd
gymt of knipt etc?’ Zet vervolgens vrolijke muziek aan (bijvoorbeeld track 38 van de
kinderboekenmuziek CD) en voer de handelingen één voor één uit. De kinderen doen
met je mee. Je kunt een bepaalde volgorde aanhouden, maar je kunt de handelingen ook
willekeurig doen. Probeer een cadans te zoeken waarin je de handelingen uitvoert. De
kinderen hoeven hier geen weet van te hebben. Zij doen je gewoon na.
Wil je dit schooljaar leuke nieuwe routineliedjes zingen? Kijk dan op:
http://www.lekkerzingenproducties.nl/kinderliedjes/ en klik op routineliedjes.
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