Hé, wie zit er op de wc? – muzikaal spel om voor of na het concert te doen

Wat leuk dat jullie met de kinderen komen genieten van het concert ‘Hé, wie zit er op de wc?’ van
Krulmuziek!
Het concert is gebaseerd op het gelijknamige prentenboek van Harmen van Straaten.
Hieronder wat spelletjes die je kan spelen met de kinderen in de periode voor het concert, erna, of
natuurlijk allebei.
Het is natuurlijk superleuk om na het concert het boek nog een paar keer te lezen en de spelletjes en
liedjes erbij te spelen zoals in het concert. Wanneer je het boek nog niet hebt, kun je het aanschaffen
bij het concert, we hebben er altijd wel een paar bij ons.
Vooraf (maar ook erna) is het leuk om (één van) onderstaande spelletjes te spelen:

WC-muziek
Uit dat kleine hokje komt wel eens geluid. He bah!
Verzamel lege wc-rolletjes.
-Teken of plak op elk wc-rolletje iets wat symbool staat voor een ‘vies’ geluid.
-Maak wc-rolletjes met een handje erop: deze staat voor het kloppen op de deur.
Eén handje= één keer kloppen, twee handjes = tweemaal kloppen, etc.
-Zet er ook lege wc-rolletjes tussen: deze staan voor stilte.
Een kind mag de rolletjes in een bepaalde volgorde zetten. Nu gaat de ‘wc-muziek’ beginnen!
Jij (of een kind als het spel bekend is) wijst één voor één de rolletjes aan, de kinderen maken de
geluiden. Doe het nu nogmaals maar nu sneller. En daarna juist langzamer.
Nu mag een ander kind de volgorde wijzigen. De volgende keer dat je het speelt verzinnen jullie
misschien een nieuw geluid erbij.

Neuzen zoeken:
Neus.. neus.. waar is je neus? Dit is een grappig liedje over het ontdekken van je lijf en het maken van
gekke geluiden erbij. Welk geluid maakt jouw neus vandaag? En je oor? En… je knieholte?
Heb je wel eens naar de neuzen van dieren gekeken? Bekijk samen plaatjes hiervan of als je de kans
hebt: bewonder de neuzen van echte dieren.
Luister hier hoe het liedje gaat, en zing hem samen met de kinderen:
https://www.youtube.com/watch?v=RF3h0pnEgRo

Na-apen
Zing een zinnetje van een (apen-)liedje en maak er een ‘aap’-beweging bij. De kinderen zijn de apen
en apen je na. Zing het de ene keer hard, dan weer zacht, dan snel, langzaam, een beetje gek of…
Dan weer spring je, dan draai je een rondje, of je beweegt juist even heel weinig bij het liedje.
Zodra ze het spelletje doorhebben mag een kind de spelleider zijn, de rest aapt na!
Je kan dit ook spelen met muziekinstrumenten of de tafel en stoel als muziekinstrument gebruiken.
Pas op: het risico bestaat dat je de hele dag wordt na-geaapt!
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Het humeur van de poes
Natuurlijk kennen we het liedje ‘Poesje mauw’. Maar een poes kan ook wel eens chagrijnig zijn, of
heel druk, een beetje zeurderig of héél erg moe…zzzzz…. Zing het liedje helemaal in poezentaal: in
plaats van de woorden zing je nu ‘miauw, miauw miauw’. Maar niet zomaar! Hoe is het humeur van
de poes? Laat het maar horen.

Samen klapspelletjes spelen:
Je kan in je handen klappen, maar ook op je benen klappen of op je buik trommelen. En dan ben je
helemaal weg…. Kiekeboe! Speel mee met dit rijmpje dat we ook bij het concert doen:
https://www.youtube.com/watch?v=XCPq37bF5is&t=9s
Op spotify vindt je afspeellijsten met muziek om te klappen ‘Muziekkwartier: klapmuziek en
trommelmuziek’:
https://open.spotify.com/playlist/3B1fsY4uwhzcyeAz1Ha0Jf?si=B5wFDK_KSTGRTr1WGICSsw
En muziek om bij te dansen, te stappen of te marcheren:
https://open.spotify.com/user/ybjbdncuqtm842c658k4vr39m/playlist/4MsUkR5zoIR4oFTRzgJUHm?

Tot gauw!

Félice van der Sande,
www.krulmuziek.nl (en volg ons ook op Facebook/ Instagram)

