Paashazen disco
Allemaal spelletjes op muziek in thema van Pasen
Zet je hazenoren op en swing er op los!
Duratie

: 45 minuten

Voorbereidingstijd

: 10 minuten

Ontwikkeling

:

Doelgroep

: Peuter (2 tot 4 jaar), Kleuter (4 tot 6 jaar), 6-8
jaar

Soort activiteit

: Muziek, dans en drama

Groepsgrootte

: Groep tot 3 kinderen, Groep tot 10 kinderen,
Groep meer dan 10 kinderen

• Cognitieve ontwikkeling: Getallen
• Motorische ontwikkeling: Fijne motoriek,
Grove motoriek
• Sociaal-emotionele ontwikkeling: Omgaan met
anderen
• Taalontwikkeling: Mondelinge taalontwikkeling

Wat heb je nodig?
•
•
•
•
•

muziek
eventueel een discobal
kranten
hazenoren set per kind (eventueel zelf knutselen)
paaseieren

Voorbereiding
Verzamel leuke cd's of maak een geschikte playlist. Versier de ruimte; kleed alles leuk aan zodat je zin hebt om te
dansen. Schuif de tafels en stoelen aan de kant.

Dansen maar!
Het is discotijd! Zet gezellige dansbare muziek op. Zet de discobol aan en dansen maar!
Tijdens het dansen kun je de volgende activiteiten doen:
PAASEI-GROEP-KRINGDANSEN
Geef elk kind twee paaseieren. Je zet de muziek aan en de kinderen gaan dansen. Op een gegeven
moment zet jij de muziek stop en roep jij een getal, bijvoorbeeld 3. Dan worden er zo snel mogelijk kringen
gevormd van 3 kinderen. Zij leggen al hun paaseieren in de kring en gaan er omheen staan. Waar er geen 3 staan
moet een ieder één ei inleveren. Vervolgens zet jij de muziek weer aan en wordt er gedanst in de kringen. Als jij de
muziek weer stopt en een nieuw getal roept worden er nieuwe groepen gevormd. Diegene, die beide paaseieren
kwijt is, is af. Wie blijven er het langst in het spel?
HAZENORENSPEL
Alle kinderen dansen. De hazenoren wordt onder de kinderen doorgegeven door deze op het hoofd van een
andere kind te zetten. Als de muziek stopt moet diegene met de hazenoren op zijn hoofd aan de kant gaan zitten.
Zo ga je verder totdat je maar een kind overhebt.
Variatie: meerdere hazenoren tegelijkertijd doorgeven.
PAASEI-STOPDANS
Alle kinderen zijn aan het dansen. Wanneer jij de muziek stopt moeten de kinderen proberen stokstijf stil te staan
en met de armen een boog boven hun armen vormen alsof zij een paasei zijn. Als de muziek weer verdergaat,
mogen de kinderen ook weer gaan dansen! Maak veel onregelmatige stops en ook een paar heel dicht bij elkaar.
Dat maakt het spannend.
PAASEI-KRANT-DANSEN 1
Knip voldoende dubbele krantenpagina’s in vorm van een ei. De kinderen vormen een koppel om te dansen. Elk
koppel krijgt een krantenpagina-ei, die zij helemaal uitvouwen. Als de muziek speelt moet er samen gedanst
worden op het ei. Iedere keer dat jij de muziek stopt, wordt het ei 1x dubbelgevouwen. Begin verticaal, dus
zijkanten van het ei op elkaar. Welk koppel danst het langst door, zonder de voeten naast het ei te zetten?
PAASEI-KRANT-DANSEN 2
De kinderen vormen een koppel om te dansen. Tijdens het dansen hebben zij een opgevouwen
krantenpagina-ei (zie hierboven). Als jij de muziek stopzet, moet het ei helemaal worden uitgevouwen en moeten
beide kinderen met de billen op het ei gaan zitten, met de rug tegen elkaar aan. Het tweetal dat het laatst zit, is af.
Kinderen waarbij het ei zover is gescheurd, dat zij er niet meer met zijn tweeën op kunnen zitten, vallen ook af.

