
 Don Bosco vertelt 
 5.  dat hij niet goed stil kan zitten en graag danst 

 Doel 

 De kleuters leren iets meer over wie Giovanni is en wat hij graag doet. De Don Bosco 
 pop vertelt zelf aan de kleuters. Dit geeft jou de kans om in gesprek te gaan met de 
 kleuters over wie zij zijn en wat ze graag doen. 

 Werkwijze 

 De pop zit deze keer gewoon mee in de vertelkring. Hij kan niet goed stilzitten, hij neuriet 
 en is heel vrolijk. Je vraagt: 

 “Dag Giovanni, wat is met jou aan de hand? Je bent zo vrolijk. Maar je kan vandaag 
 precies niet zo goed stilzitten. Moet je pipi doen misschien?” 

 De pop antwoordt verbaasd: 

 “Nee, ik heb net pipi gedaan.” 

 Maar hij geeft toe aan de kleuters dat hij niet zo goed stil kan zitten. 

 “Hebben jullie dat ook? “  (reactie kleuters) 
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 Soms lukt het wel, als ik in een mooi boek kijk. Ik hou van boeken. Jullie ook?  (reactie 
 kleuters) 

 “Kijken jullie ook graag in prentenboeken? Welke boeken hebben jullie in de klas? Heb jij 
 een lievelingsboek?”  (reactie kleuters) 

 “Zonder mijn boek lijkt het of ik kriebels heb in mijn armen en benen en dan moet ik 
 springen, rennen, vliegen, vallen… Kennen jullie dat gevoel?”  (reactie kleuters) 

 “Daarom vind ik het leuk om buiten te zijn. In de wei want daar kan ik goed bewegen. Of in 
 het bos waar ik met mijn vrienden ga spelen. Waar spelen jullie graag?”  (reactie kleuters) 

 Ik dans en ik zing ook graag. Jullie ook?  (reactie  kleuters) 

 Ik wil jullie een lied en dansje leren. Doen jullie mee?  (reactie kleuters) 

 “Ik heb zin, zin, zin om te bewegen. 

 Dus ik wandel en ik loop en ik ga zwaaien. 

 Ik ga springen, ik ga zitten en dan draaien. 

 Ik heb zin, zin, zin om te bewegen.” 

 Dit eenvoudig liedje is geïnspireerd op het multimove lied. Voor de bewegingen kan je je 
 laten inspireren door de multimove dans: 
 https://www.youtube.com/watch?v=Bs-nJpfBWM8 

 Activiteit 

 1.  Na het liedje kan je met de kleuters een muziekinstrument maken van bekers. 

 Wist je dat?  Don Bosco enorm van muziek hield. Eén van zijn favoriete uitspraken was ‘een 
 oratorio zonder muziek is als een lichaam zonder ziel’. (oratorio = de benaming voor zijn werk met 
 de straatjongens). Hij had later zelfs zijn eigen fanfare en trok in de buurt van Turijn rond met zijn 
 jongens. 

 2.  Je kan ook met je kleuters als een rondtrekkende fanfare door de gangen van de 
 school trekken met jullie muziekinstrumenten. 

https://www.youtube.com/watch?v=Bs-nJpfBWM8
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 Materiaal 

 een Don Bosco pop 

 bekertjes (mogen ook papieren zijn), allerlei vulmateriaal zoals grof zand, 
 steentjes, belletjes, stokjes en tape 


