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Kinderboekenweek Voor altijd jong
Schrijf een opa-en-oma-lied!

Lesduur: 40 minuten  |  Onderwerp: Kinderboekenweek

Dit is een extra schrijfles die aansluit bij de Kinderboekenweek.

Doel

Schrijven:

•  De kinderen kunnen een lied schrijven over hoe ze zich voelen over hun opa en oma.  

Ze weten dat een lied bestaat uit een couplet en een refrein, en ze kunnen eindrijm  

gebruiken bij hun lied.

Materiaal

• Werkblad ‘Schrijf een lied’.

• Digibord.

Voorbereiding

•  Zet het filmpje ‘Wie schrijft onze hit’ klaar van Kinderen voor kinderen. Dat is te vinden op: 

http://www.kinderboekenweek.nl/achter-de-schermen-bij-kinderen-voor-kinderen/

•  Zet ook het lied van Niki Smit en Tjeerd Oosterhuis klaar dat te vinden is op:  

http://www.kinderenvoorkinderen.nl

Werkwijze

Bekijk met de kinderen het eerste filmpje over Niki Smit en Tjeerd Oosterhuis die een lied gaan 

schrijven over het thema van de Kinderboekenweek.

Praat samen even kort na. 

Vraag: Waar zal dit lied over gaan? (Herinneringen aan opa en oma.) Wat betekent ‘Voor altijd jong’? 

Waarom zal dit het thema van de Kinderboekenweek zijn? Wie van jullie heeft een opa en oma die 

‘voor altijd jong’ zijn?

Kijk daarna samen hoe het liedje van Niki en Tjeerd is geworden. Laat ze goed luisteren naar de 

tekst. Zeg: Wij gaan dadelijk ons eigen lied schrijven op de melodie van dit lied, dus luister goed!

Bespreek het lied nog na.

Laat de kinderen daarna aan de slag gaan met het werkblad. Spreek de opdrachten eventueel nog 

door.
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Afronding

Laat de kinderen hun lied presenteren als ze klaar zijn. Maak er eventueel een lang klassenlied 

van, waarbij iedereen om de beurt een couplet presenteert en jullie samen het refrein van het 

oorspronkelijke lied zingen!

 


