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VADERDAG - LIEDJE                                                                                 
LESDOELEN:   o De leerling kan in groepsverband een eenstemmig lied meezingen
                         o De leerling maakt kennis met kleurennotatie                        
                         o De leerling maakt muziek met handbellen of xylofoon met gekleurde staafjes                        
                         o De leerling ervaart de klankkleuren van handbellen of xylofoon en de bespeel-        
                            mogelijkheden van deze instrumenten
                         o De leerling koppelt afbeeldingen aan woorden en beginletters van deze woorden
                         o De leerling herkent of maakt kennis met de letters v-a-d-e-r 
                         o De leerling weet of maakt kennis met de klanken van de letters v-a-d-e-r
                         o De leerling schrijft letters na van de woorden: vrolijk, aardig, dapper, eerlijk, ridder
                         o De leerling maakt een mooie tekening voor vaderdag

Vaderdag

YouTube video Vaderdag

“Papa, jij bent mijn held, mijn superman, ik geef je een dikke zoen, want jij bent mijn kampioen!” 
Vaderdag is een mooie verwendag voor alle papa’s over de hele wereld. Het liedje Vaderdag is een 
vrolijk en eenvoudig van melodie voor peuters en kleuters. De letters van het woord ‘vader’ komen 
één voor één langs met daarbij een passende afbeeldinge en woord: Vrolijk-Aardig-Dapper-Eerlijk 
en Ridder. 

Taalactiviteit

V is voor Vrolijk, A is voor Aardig... Met bijgaande afbeeldingen, woorden en letters kun je een aantal 
leuke taalactiviteiten doen. Bijvoorbeeld: 
• Leg de afbeeldingen zonder woorden door elkaar op de tafel/grond. Vraag aan de kinderen of 

zij de afbeeldingen in dezelfde volgorde willen leggen als de afbeeldingen in de video.
• Pak de woordenkaartjes. Lees ze in willekeurige volgorde voor. Bespreek de betekenis van de 

woorden. Weten de kinderen welk kaartje bij welke afbeelding hoort? En waarom?
• Pak de losse letters van het woord vader. Begin met de letter V. Herkennen de kinderen deze 

letter? Zien ze ook een woord bij een afbeelding die met dezelfde letter begint? Leg de letter bij 
de afbeelding en het woord. Doe hetzelfde met de overige letters.

• (voor de beginnende lezer) Kan iemand het woord lezen dat is ontstaan? 
• Maak kopieën van de schrijfletters/vaderdagkaart. Laat de kinderen zelf een letter uitkiezen. 

Welk woord kiezen zij voor hun vader? De kinderen mogen de letter kleuren en het woord na-
schrijven. Vraag hen hierna een mooie tekening te maken voor vaderdag (eventueel met betrek-
king tot het woord). 

Boomwhackers Playalong

We hebben ook een Boomwhackers Playalong video gemaakt bij dit lied. Voor meer informatie ga 
naar de productomschrijving Vaderdag - Boomwhackers Playalong (dezelfde website pagina).

INHOUD:   o Lesbrief
                  o Bladmuziek met tekst en akkoorden
                  o Afbeeldingen zonder woorden in A4 formaat
                  o Afbeeldingen met woorden in A4 formaat
                  o Kaartjes van de woorden (vrolijk, aardig, dapper, eerlijk, ridder)
                  o Beginletters v-a-d-e-r in A4 formaat
                  o Kaart voor vaderdag: letter, schrijfletters en lege pagina voor tekening. 

https://youtu.be/st3VWXvagAs

