De snottebeldans
Zing en dans met zakdoekjes
Hatsjoe! Wat een snottebellen om ons heen! Laten we die maar snel wegpoetsen met een
zakdoekje. En terwijl we dat doen, maken we er meteen een leuke dans van.
Duratie

:

30 minuten

Voorbereidingstijd

:

15 minuten

Ontwikkeling

:

• Creatieve ontwikkeling: Muzikale expressie
• Motorische ontwikkeling: Fijne motoriek
• Sociaal-emotionele ontwikkeling: Omgaan met
anderen
• Taalontwikkeling: Mondelinge taalontwikkeling

Doelgroep

:

Peuter (2 tot 4 jaar), Kleuter (4 tot 6 jaar)

Soort activiteit

:

Spel, Sport & bewegen

Groepsgrootte

:

Groep tot 3 kinderen, Groep tot 10 kinderen, Groep
meer dan 10 kinderen

Wat heb je nodig?
• doos met tissues
• gekleurde doekjes
• computer of laptop

Ontwikkelingsgebieden stimuleren
Tijdens deze activiteit zingen jullie een liedje (muzikale expressie). Daarbij maken jullie verschillende bewegingen met een
tissue. Dit stimuleert de fijne motoriek van het kind. Maak je grotere bewegingen met het lichaam om te dansen, dan
stimuleer je de grove motoriek. Tijdens het spel 'Zakdoekje leggen' stimuleer je de sociaal-emotionele ontwikkeling. De
kinderen houden rekening met elkaar tijdens dit spel.

Voorbereiding
Zorg voor een geschikte ruimte en leg de materialen klaar. Lees vervolgens de activiteit goed door, want deze bestaat uit
verschillende onderdelen.

Hatsjoe!
Introduceer het onderwerp
Wie is er wel eens verkouden geweest? Wat een snottebellen komen er dan uit je neus! En moet je dan ook wel eens
niezen? Wie kan dit ook? Pak allemaal een zakdoek om de neus te snuiten (tissues).

Je zingt met de kinderen het liedje 'Ik zie daar een snottebel' en snuit, net als in het filmpje, je neus. Zie onderstaand link
voor het liedje. Stimuleer de kinderen om mee te niezen, het woord 'snif' mee te zingen en mee te tellen. Wanneer het liedje
al een beetje bekend is, kun je verder met 2 van deze spelletjes.

Youtubelink
• https:/
/www.youtube.com/watch?v=9tyTWbaEWi4

Dans
Pak de gekleurde zakdoekjes erbij en vraag de kinderen om te laten zien wat zij met de doekjes kunnen doen. Omhoog,
omlaag, opzij, snel, langzaam, rondjes draaien, elkaar kriebelen, in de lucht gooien en ga zo maar door. Bedenk nu met de
kinderen bewegingen bij het liedje.
Bijvoorbeeld:
Snif, snif, snif, snif: zakdoekjes omhoog en omlaag
Snotter de snot: wiebelen met het zakdoekje
Hatsjoe: niezen in de zakdoek

Uiteraard kun je suggesties geven, maar laat het wel zoveel mogelijk uit de kinderen zelf komen. Voor een dreumes is een
dansje bedenken en de goede volgorde uitvoeren nog vrij lastig, die zal vooral nadoen van wat hij ziet. Een oudste peuter zal
dit al goed kunnen.

Spel voor peuters
Speel het spel 'Zakdoekje leggen', met een tissue en zing 'Ik zie daar een snottebel' (in plaats van het 'echte' liedje). Wanneer
je telt, mogen de kinderen omkijken. Wie de tissue achter zich heeft, mag zijn neus even snuiten en daarna een (schoon)
zakdoekje uit de tissuedoos pakken en bij een ander kindje leggen.

Variatie
Kriebel met het doekje over een baby's gezicht, buik, armen, benen terwijl je het liedje zingt. Of speel een spelletje dat de
baby het doekje kan 'afpakken' maar steeds misgrijpt, en je het daarna zachtjes over het gezichtje laat vallen. Met een
dreumes kan dit bijvoorbeeld rennend (dat hij jou achterna zit om het doekje te pakken).

