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Op het strand (bewegingsversje)
We gaan op vakantie en dit neem ik allemaal mee: een parasol, een zonnebril en een bal voor in de zee.Ik maak een zandtaart in een kuil, dat doe ik met mijn schep, 

dus die moet ook in de mand, ik zorg dat ik die bij me heb.Ik ga scheppen, graven en pootjebaden op het strand. Maar eerst smeert mama mij in met crème van zonnebrand.Het zand kriebelt mij, maar dat kan ik ook: ik kriebel terug!Ik teken in het zand met mijn wijsvinger een cirkel, heel vlug.Met mijn pink maak ik zonnestralen, overal. De golf wast mijn zon weg en brengt een kwal!Gauw, achteruit, rennen, vlug!Ik draai me om  naar mama terug.
Mama zegt, we gaan. We zwaaien naar het strand. Morgen kom ik weer, met mijn emmer in mijn hand.
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Doel
Spelen met taal: plezier hebben 
in spel met klank en woorden.

Materialen
Bewegingsversje ‘Op het strand’

Voorbereiding
Lees het versje van tevoren 
door en bedenk de bewegingen 
bij het versje. Zorg voor 
voldoende ruimte, schuif tafels 
en stoelen aan de kant.

Stap 1 Lees het versje voor
Het is niet de bedoeling dat 
de kinderen het versje uit hun 
hoofd leren. Het gaat vooral 
om de bewegingen bij de tekst. 
U leest het versje voor en stelt 
een aantal vragen over de 
inhoud van het versje.

Stap 2 Bedenk samen met 
de kinderen bewegingen 
bij de woorden
Herhaal het versje zin voor zin en bedenk 
bewegingen bij het versje. Enkele suggesties 
worden gegeven.

Stap 3 Samen bewegen
Zorg voor voldoende ruimte in de klas. 
Beeld samen met de kinderen het versje uit.
Lees het versje zin voor zin en laat de kinderen 
meedoen door middel van beweging. 
(U zult merken dat de bewegingen de kinderen 
helpen de woorden beter te onthouden.)

Stap 4 Zin voor zin
Lees het versje zin voor zin voor en noem 
een naam van een kind. Dit kind mag die zin 
uitbeelden door middel van beweging. U kunt 
een kind ook een beweging uit het versje laten 
doen. Een ander kind mag vervolgens het woord 
zeggen dat bij de beweging hoort.

Op het strand
(bewegingsversje)

Deze lessuggestie kunt u gebruiken als extra activiteit bij het thema zomer van Peuterplein. 
Het bewegingsversje bevat een selectie van de startwoorden, basiswoorden en uitbreidingswoorden 
die in het themakatern zomer op pagina 5 staan vermeld.
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Stapje naar boven
Zorg ervoor dat de kinderen een zin maken als 
ze antwoord geven. Vraag bijvoorbeeld:  
Is er op het strand zand of aarde? 
Antwoord: Op het strand is er zand.

Stapje naar beneden
Kort het versje in als u denkt dat het voor uw 
groep te lang is.

Vragen voor de kinderen
Waar gaat het versje over? Is het kindje uit  
het versje op het strand of in het bos?
Wat kan je allemaal met een schep doen?
Waarom smeer je je in met zonnebrandcrème?

Suggesties voor bewegingen:
parasol  -  doe alsof je de parasol 

opsteekt
zonnebril  -  maak met de handen 2 

rondjes voor de ogen
bal   -  maak met 2 handen een 

ronde beweging
zandtaart  -   handgebaar langs het oor, 

lekker!
kuil  - buig door de knieën 
schep  -  maak scheppende 

bewegingen
zonnebrandcrème - maak smerende bewegingen
kriebelen  - wriemelende vingers
cirkel  -  teken met de wijsvinger een 

cirkel
golf  -  lange beweging van de arm 

van achter naar voor
gauw achteruit  - loop achteruit

Startwoorden:
de bal
de schep
het zand
zwaaien
rennen
de hand

Basiswoorden:
de vakantie
de zonnebril
de mand
de kuil
scheppen
graven
kriebelen
de golf
de pink
brengen
de zon
het strand
overal
achteruit
omdraaien
de emmer

Uitbreidingswoorden:
de parasol
de zandtaart
pootjebaden
de zonnebrandcrème
insmeren
de wijsvinger
de cirkel
de zonnestraal
een kwal


