muziektip
Muziekopdrachten bij het boek ‘’De koe die een ei legde’ van Andy Cutbill
en Russell Ayto
Zo trots als Nellie!
Nellie is hartstikke trots op haar ei. Vraag aan de kinderen hoe je loopt als je trots bent
(rechtop, schouders recht, trots om je heen kijkend). Laat de kinderen op track 31 van
de Kinderboekenmuziek CD (verkrijgbaar via www.lekkerzingenproducties.nl) eens trots
door de ruimte lopen. Misschien kun je vooraf alle kinderen een ei met koeienvlekken
laten knutselen, waarmee ze trots rond gaan lopen.
Liedje Een koe die heeft ei gelegd’!
Tijdens het zingen zit één van de kinderen in het midden van de kring. Hij maakt zich heel
klein; alsof hij in een ei zit. Aan het einde van het liedje komt hij uit het ei en loopt als
een kuiken door de kring.
Begintoon A

Een koe die heeft een ei gelegd!
Liesbeth van den Berg-Hermsen
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Een koe die heeft een ei ge - legd,
Dat doet nor -maal een kip of eend,
Wat komt er nu dan uit dat ei?
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ei ge - legd. Een koe die heeft een
kip of eend. Dat doet nor -maal een
uit dat ei? Wat komt er nu dan
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hie-per-de-piep hoe - ra!
hie-per-de-piep hoe - ra!
hie-per-de-piep hoe - ra!

Je kunt de tekst nog variëren door in plaats van een koe een ander dier in te vullen,
bijvoorbeeld een schaap of een aap. Je kunt ook nog variëren door een kind of een klein
groepje de woorden ‘hieperdepiep hoera’ alleen te laten zingen. Ook kun je het ritme
hiervan klappen of op instrumenten spelen.
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Klankspel: ‘Het ei komt uit!’
Het ei dat uitkomt kan mooi worden verklankt op instrumenten.
1. Een paar kinderen tikken met ritmestokjes of claves tegen elkaar. Het ‘beest’ tikt
tegen de binnenkant van het ei.
2. Vervolgens hoor je een krakend geluid, want de eierschaal gaat scheuren. Eén van
de kinderen raspt met een stokje over een rasp of guiro.
3. Hop, het kuiken floept uit het ei. Iemand slaat met een stok één keer heel zachtjes
op de trommel.
4. Iemand roept tenslotte heel hard BOE!
Je kunt de kinderen eventueel zelf instrumenten laten bedenken om de geluiden na te
bootsen. Misschien gebruiken ze bijvoorbeeld wel liever een woodblock in plaats van
ritmestokjes.
Terwijl dit klankspel wordt uitgevoerd, kunnen een paar andere kinderen een kuiken
nadoen dat uit het ei komt:
1. Ze maken zich heel klein en tikken met hun pootjes zogenaamd tegen het
eierschaal.
2. Langzaam komen ze uit hun ei.
3. Ze floepen er dan ineens helemaal uit door een klein sprongetje te maken. Ze
fladderen met hun vleugels.
4. Ze zetten hun handen tegen hun ‘snavel’ terwijl er BOE wordt geroepen.

Maak een soort voorstelling
· Zing met de hele groep het lied ‘Een koe die heeft een ei gelegd’. Tijdens het
liedje zit één van de kinderen op een tafel met een ei eronder. Aan het einde van
het liedje schuif je de tafel weg: Er ligt een ei!!
· Laat het kind, dat het ei heeft gelegd trots met het ei rondlopen op track 31 van
de CD.
· Laat een groepje het klankspel uitvoeren, terwijl een paar kinderen het kuiken
nadoen, die uit het ei komt.
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