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CIRCUS                                                                                        Muziekactiviteiten                                                         
ZINGEN

Benodigdheden:  Lied Circus

                            

Circus blijft een leuk onderwerp voor kinderen. Er is zoveel te zien en te beleven 
in het circus. Vraag aan de kinderen wie er wel eens naar het circus is geweest. 
Wat hebben zij allemaal gezien? Welke dieren deden welke kunstjes? Wat en/of 
welke act vond je leuk? Wat vond je niet leuk? Vertel de kinderen dat je een leu-
ke video hebt over een circus. De circustent staat echter op een gekke plek ...

Laat de video ‘Circus’ zien. Vraag aan de kinderen waar het lied over gaat. 
Welke dieren komen er in voor? Waar staat de circustent? Vind je dat raar? Zeg 
het lied zin voor zin op (of zing voor) en maak de volgende bewegingen (pro-
beer gedurende het hele lied lichtjes te deinen op de 3/4 maat):

o   In mijn huis woont een circus, tis heus ja echt waar:  dein duidelijk van links 
     naar rechtsen en knik ja
o   een grote circustent:  maak met beide handen puntdak boven je hoofd
o   De dieren slapen allemaal bij elkaar op de zolder:  beide handen naast je
     hoofd, hoofd opzij
o   Of vind je dat raar:  armen en handen naar buiten alsof je iets niet begrijpt
o   De tijger:  beide handen maken een klauwbeweging
o   De beer:  beide armen maken een ‘alsof-je-heel-sterk-bent’ beweging 
o   De dikke olifant:  maak met een arm een slurf 
o   De leeuw ligt gezellig etc. : beide handen naast je hoofd, hoofd opzij
o   De apen gillen van de pret:  ná deze zin pas met je handen onder je oksels
     (alsof je een aap bent) en (optioneel) als een aapje klinken.

BEWEGEN
 
Benodigdheden: Mp3 ‘Driekwartsmaat’
                           Speellokaal - Matten, ballen, hoepels etc. 
                 

CIRCUSKUNSTJES OP MUZIEK

SLANG
Vorm een lange slinger met de kinderen. Jij loopt voorop en de kinderen lopen 
achter je aan. De kinderen houden elkaars handen vast. Probeer in de maat van 
de muziek te lopen. Maak gebruik van de hele zaal. 

LOPEN ALS EEN OLIFANT
Loop als een grote logge olifant door het speellokaal. Elke stap is op de eerste tel 
van de maat. Maak af een toe een beweging met een arm als zijnde de slurf van 
de olifant. 

LEEUW of TIJGER
Maak een grote sprong op de eerste tel van de maat. Brul af en toe als een leeuw. 

NA-APEN
Maak een beweging die de kinderen na-apen. Probeer in de maat van de muziek 
te blijven. Bijvoorbeeld: loop snel, loop langzaam, sta stil als een standbeeld, 
maak een sluipbeweging, spring op één been, doe een aapje na door beide 
armen richting oksels te bewegen en maak ook een aap-klank, maak een kikker-
sprong, loop op je tenen.   

KOORDDANSER
Doe alsof je op een koord danst. Armen wijd en balancerend op een koord. Maak 
kunstjes op het “koord”: ga op één been staan, maak een rondje, ga hoog op je 
tenen staan, ga langzaam door je hurken en weer langzaam omhoog. 

EIGEN KUNSTJES
Laat de kinderen zelf een circuskunstje verzinnen, alleen of met elkaar. Leg attri-
buten in de zaal, zoals matten, hoepels, ballen, bankjes. Wellicht een leuk idee 
om deze kunstjes aan elkaar te laten zien. De andere kinderen zijn het publiek en 
applaudiseren voor de artiesten/dieren. 

https://youtu.be/iTv5zKneoOM

