Muisje met je spitse snuit
en heel veel andere dieren

Muisje met je spitse snuit, waar kom jij toch vandaan?
God maakt mij, en dat heeft Hij bijzonder mooi gedaan.

Het lied kan steeds weer herhaald worden. Bedenk maar heel veel dierennamen
namen
en maak de bewegingen van dit dier, bijvoorbeeld:

Dikke grijze olifant,, waar kom jij toch vandaan?...
Maak van je arm een lange slurf, en houd die slurf op de hoogte van je neus.
Hoe loopt de olifant? Maak
aak grote zware stappen.
Kriebel krabbel spinnetje…
Beweeg je vingers als de poten van de spin, en laat je spin maar lopen:
over je buik, je benen, de tafel…
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Zoef! Daar komt het haasje aan…
Klankspel: Het haasje rent je snel voorbij! Bij het uitspreken van Zoef! maak je heel
snel met je wijsvinger een rechte lijn in de lucht,
lucht van links naar rechts.
rechts
Meterslange kronkelslang…
Klankspel: teken golvende lijnen in de lucht in de vorm van een s.
Laat de slang kronkelen en maak zijn geluid: sss sss sss
Super snelle slingeraap…
Klankspel: teken bogen in de lucht: laat de aap van de ene boom naar de
andere springen,
en, en maak dit geluid erbij: sj sj sj
Slakje in je slakkenhuis…
Je vuist is het huisje van de slak, je duim is de kop.
Beweeg je slak langzaam heen en weer, van links naar rechts.
Vrolijk vliegend vlindertje…
Zing het lied, en teken met je wijsvinger golvende lijnen in de lucht, zo laat je zien
waar het vlindertje vliegt.
Paardje met je wiebelstaart....
Klankspel: Hoor, het paard rent in galop: tik met 2 plastic bekertjes tegen elkaar
aan, of klik met je tong.
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groene
roene kikker kwak, kwak, kwak

visje
isje in de waterplas

hondje met je kwispelstaart

vrolijk vliegend vlindertje

schildpad met je grote schild

zeehond uit de grote zee

nijlpaard met je dikke kop

tijger met je streepjesvacht

www.bijbelidee.nl

