
INLEIDING (5 min.)
Bespreek met de kinderen in het kort de video over Badeendje Bas. Kunnen ze nog het nog 
navertellen? Welke dieren spelen mee in het verhaal? En welke mensen? Hoe kwam Badeendje Bas in het water 
terecht? Welk plan bedacht Badeendje Bas? Wie schreef de brief? Heeft zijn plan geholpen? Hoe weet je dat? 
Kunnen ze het laatste lied nog herinneren? 
 
KERN (20 min.)
Aanleren van het lied:
o Luister naar het lied in zijn geheel. Laat het lied horen via de video. Vraag de kinderen
   te luisteren en nog niet mee te zingen. 
o Vraag aan de kinderen waar het lied over gaat. Wat wordt bedoeld met ‘de Aarde’? Welk 
   afvalmateriaal wordt benoemd? Leg bij het benoemen het soort afval op de tafel. 
o Herhaal het lied (opzeggen). Leg de nadruk op de rijmwoorden: schoon-gewoon, 
   zakjes-bakjes, papier-manier. Wijs naar de soorten afval wanneer je deze één voor één zingt. 
o Herhaal het lied (eigen zang). Laat hierbij woorden weg en laat de kinderen deze woorden 
   zingen/zeggen: schoon - gewoon - bakjes - zakjes - afvalbak - blik - papier - manier - gewoon.
o Herhaal het lied (eigen zang). Laat nu delen van zinnen weg: houd de aarde schoon - 
   doe het gewoon - alles in de afvalbak - dit is de manier - doe het gewoon. 
o Laat steeds meer woorden weg van het lied. Uiteindelijk zing je alleen nog 
   het eerste woord en de kinderen vullen de rest aan. Tip: herhaal de zin ‘laat niets liggen op de 
   grond’ een aantal keren, dit omdat de zin een tongbreker kan zijn. 

Aanleren bewegingen tijdens het zingen:
Herhaal het lied en maak daarbij de volgende bewegingen:
   o  Marcheer op je plaats in de maat van het lied t/m ‘laat niets liggen op de grond’.
   o  Stop resoluut met marcheren bij de woorden ‘doe het gewoon!’ (een laatste stevige stamp)
   o  Vanaf plastic bakjes t/m oud papier: 
       Ruim afvalmateriaal op dat op de grond ligt en stop het in een afvalzak die je in de andere
       hand vasthoudt. Loop hierbij rond in de klas. 
   o  Dit is de manier: doe de zak dicht en op het woord ‘manier’ laat je trots je volle zak zien. Strek 
       hierbij beide armen naar voren. 
   o  T/m ‘laat niets liggen op de grond’: gooi de vuilniszak voorzichtig over één schouder (je houdt 
       hem nog steeds vast) en marcheer terug naar je eigen plek.
   o  Stop resoluut met marcheren bij de woorden ‘doe het gewoon!’ (een laatste stevige stamp),
       zet de zak op de grond en steek na het laatste woord beide duimen op. 

SLOT (5 min.)
Herhaal het lied nog een aantal keren. Laat de kinderen achter jou aan marcheren door de klas. Marsmuziek 
leent zich daar heel goed voor. 
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RUIM DE ROMMEL OP

DOELEN:  De leerling zingt in groepsverband een eenstemmig lied
                  De leerling zingt een lied mee met instrumentale begeleiding
       De leerling kan maat en tempo van muziek in beweging weergeven
                
BENODIGDHEDEN:  Video ‘Ruim de rommel op’             
                                  Plastic bakjes, dopjes, zakjes, glas, blik, oud papier en afvalzakken
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https://youtu.be/O_FF6t55HrI
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