IT’S SHOWTIME! ZINGEN, DANSEN EN MUZIEK MAKEN MET KLEUTERS.
KLEEDJE/AANBRENG
Fritz Ritz, de showbizzmanager is op zoek naar nieuwe kleuteridolen en start zijn zoektocht naar talent bij
jullie. Zijn team van assistenten, die in elke discipline van de showbizz hun eigen specifieke talent hebben,
gaan samen met hem op zoek naar hét nieuwe kleuteridool!

MATERIAAL

Voor een uitgebreid gamma aan speelmateriaal: bezoek www.materiaalmagazijn.be

Muziekinstallatie, veel leuke kinderliedjes (studio 100 muziek is hot!), echte microfoon, verkleedkledij, haar &
make-up- benodigdheden, rode loper, fototoestel, gips, verf, schmink, ...

SPEELIMPULSEN
Wordt een echte DJ: Uit een lijst van kinderliedjes (maak een groot bord met CD-prentjes die de liedjes
voorstellen) kunnen de kleuters een lied kiezen en aankondigen. Laat hen echt in de microfoon praten. Extra
leuk wordt het als de kleuters de liedjes ook helemaal zelf mogen meezingen door de microfoon.
Muziek(instrumenten) maken: WC-rolletjes gevuld met rijst worden rammelaars, blikken worden trommels en
kunnen met een koordje om je nek. Een tamboerijn maak je door twee papieren bordjes aan elkaar te plakken
en te vullen met rijst. Laat de kleuters zelf hun muziekinstrumenten maken en versieren. Maak een tocht op
het speelplein. Vul aan met enkele echte instrumenten. Hier komt de fanfare!
Haar & Make-up: Elke grote ster heeft wel een eigen make-up team. Ook de kleuters moeten er vandaag op
hun best uitzien. Laat de kleuters zelf experimenteren met haarmousse, gel, pruiken, krulspelden, rekkertjes,
speldjes en haarglitter om zichzelf de gekste kapsels aan te meten. Ook schminken kunnen kleuters zelf mits
de nodige begeleiding. Zet een make-up stoel klaar en een grote spiegel om zichzelf in te bewonderen is een
must. Geef de make-up artist een schortje met zakjes, zodat ze hier hun make-up borstels kunnen inzetten en
net een echte make-up artieste zijn.
De Zangles: Oefen de zangtalenten van je kleuters door enkele kinderliedjes samen te zingen. Warm je stem
samen op door te zoemen als een bij, te brullen als een beer ... Voorbeelden van leuke kinderliedjes: de
theepot, en de krokodil ..., de pinguïn, handjes draaien. Laat de kleuters zelf ook liedjes aanbrengen.
Bijhorende danspasjes mogen zeker niet ontbreken.
De Dansles: Zorg voor een hele lading populaire kinderliedjes, bijhorende dansjes en een podium. Laat de
kleuters de ziel uit hun lijf dansen op bv. de plopdans, megamindy, het vliegerlied, K3, ... (Op YouTube vind je
veel inspiratie). Wordt het dansen wat te vermoeiend, dan kan je dit gerust eens afwisselen met een spelletje.
Stoelendans, de zevensprong, dirigentje, dansende schoenen (doe je schoenen aan je handen en laat de
kleuters je bewegingen nadoen met hun voeten), ... zijn goede tussendoortjes of opwarmers.
Podiumpresence: Een echte ster moet ook om kunnen met de paparazzi. Stel eerst je mooiste rodeloper-outfit
samen (verkleedkledij) en laat de kleuters oefenen op het wandelen op de rode loper met een fototoestel (of
meer) op hen gericht. Laat hen handtekeningen uitdelen aan hysterische fans en laat hen vragen beantwoorden
voor de camera.
Wall of fame: Echte sterren komen met hun handafdruk terecht op de Hollywood walk of fame. Maak een
gipsafdruk waar de kleuters hun hand en naam in kunnen zetten. Geen gips, je kan dit eventueel ook met klei
maken of maak een verfafdruk op papier. Foto's maken tijdens het plaatsen van de handafdruk is een tof
extraatje.

BEGELEIDERSTIPS
Kleuters houden van échte dingen. Maak dus een écht podium, gebruik een échte muziekinstallatie, échte
muziekinstrumenten en échte microfoons als dat mogelijk is. Hou er rekening mee dat er geknoeid gaat worden
met haar en make-up spullen. Leg vochtige doekjes klaar, maar onderbreek zeker niet het speelplezier van de
kleuters, omdat ze zich 'vuil' maken. Dit speelidee bied je best aan in de vorm van speelhoeken waar van alles
te beleven valt en waar kinderen in en uit kunnen lopen al naargelang hun interesse. Dit speelidee werkt het
best met de oudste kleuters. Driejarigen zullen hier minder pret aan beleven dan vijf-of zesjarigen.
Dit maf speelidee is afkomstig van www.speelidee.be

