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IN GALOP                                                                                                                                                                         MUZIEKACTIVITEIT                                                                            

Laat de video ‘In galop’ zien. Vraag aan de kinderen waar het lied over gaat. Kennen ze het woord ‘galop’? Als een paard in galop is, rent hij hard. Is dat 
snel of langzaam? Hoe beweeg je dan? En wat betekent ‘vliegensvlug’? Is vlug, snel of langzaam? Vonden ze het liedje snel of langzaam? 

Zeg het lied zin voor zin op (of zing voor) en maak de volgende bewegingen, de kinderen blijven op hun stoel zitten:

• Hop, hop in galop, ik ren de heuvel op. Rennen, springen, samen zingen. Nee, ik zeg geen stop:
      Til de hakken van je voeten van de grond, zodat je een op en neer beweging maakt met je benen of je gaat met beide voeten volledig van de grond
      en maak dezelfde op en neer beweging.
      Tegelijkertijd tik je met je handen op je bovenbenen (op de maat).

• Klim maar op mijn rug. Ik ben echt vliegensvlug. Kom ga met mij mee. Naar het bos en naar de zee:
      Tik met beide handen op de bovenbenen op de eerste tel van deze maten, dit is op de woorden: Klim - Ben - Kom - Bos. 

• Herhaling Hop, hop in galop, ik ren de heuvel op. Rennen, springen, samen zingen. Nee, ik zeg geen stop: Op je plaats hard rennen.

OF

• Hop, hop in galop, ik ren de heuvel op. Rennen, springen, samen zingen. Nee, ik zeg geen stop: Op je plaats hard rennen.
• Klim maar op mijn rug: houd stil en zwaai met beide armen naar achteren, naar je rug.
• Ik ben echt vliegensvlug: op de plaats weer even snel rennen.
• Ga je met mij mee: houd stil , stap op ‘ga’ met 1 been opzij (naar spreidstand) en maak tegelijkertijd een ‘kom je mee’ beweging met je arm.
• Naar het bos: beide armen naar boven zwaaien (boven je hoofd) en op ‘bos’ in je handen klappen (blijf in deze houding tot de volgende zin)
• of naar de zee: op ‘zee’ doen alsof je een duik neemt in het water (benen weer bij elkaar en maak een klein sprongetje (alsof je jezelf afzet). 
• Herhaling Hop, hop in galop, ik ren de heuvel op. Rennen, springen, samen zingen. Nee, ik zeg geen stop: Op je plaats hard rennen.

  


