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Hoe zie jij er uit? 
Welke kleur hebben jouw ogen en je haar?

Is je haar lang, kort, krullend of stijl?

Lijk je op je papa of mama, broertje of zusje?

Wat heb jij, wat jouw vriendje of vriendinnetje 
ook heeft? Wat is bij jou anders?

Wat vind jij leuk van jezelf? En wat vind je leuk 
van je vriendje of vriendinnetje? Is er ook iets 
waar je niet blij mee bent? Waarom? 

Teken een cirkel op een blad papier. 
Kun je een foto van jezelf tekenen of verven? 
Kies de juiste kleuren van je ogen en je haar, etc.

Verzamel foto’s van kinderen, 
of neem een groepsfoto van de klas.
Hang de foto’s naast elkaar. 
Noem verschillen en overeenkomsten.

Kijk eens in de spiegel
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Neem een kind in gedachten en zing het lied:

 Dit kind heeft bruine* ogen,
 en krullen* in het haar.
 Het haar is zwart*, de trui is rood*,
 raden maar.
Wie weet over welk kind dit lied gaat? 
Zing het opnieuw, maar verander de woorden 
waar een sterretje bij staat. 

* Bruin: noem de kleur van de ogen - blauw, grijs

* Verander de woorden ’en krullen’ in: geen krullen, staarten, 
   vlechten, speldjes, strikken, een staartje in het haar, etc. 

* Zwart: noem de kleur van het haar - blond, bruin. 

* Zing wat het kind aan heeft en noem de kleur van de kleren.

Ra, ra, ra, wie is het?
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Van wie is die stem?

 Zo klinkt mijn stem, 
 kun jij horen wie ik ben?

Eén kind sluit de ogen of heeft een blinddoek voor. 
Wie zingt dit lied? 
Herken je de stem van dat kind?

Zo klinkt mijn stem
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Een kind krijgt een blinddoek voor. 
Kun je voelen wie er voor je staat? Zing dit liedje er bij:

            Wie staat daar? Voel maar.
            Voel de kleren en het haar.
            Wie staat daar? Voel maar.
            Zeg het maar. 

Wie staat daar?
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Jij bent een wonder
                 
                 God maakte ons
                 allemaal anders, 
                 alle dieren, 
                 maar ook jou!

Jij bent een wonder, zo bijzonder, want van jou is er maar één.
Echt waar? Echt waar! Geloof het maar.
God maakt de mensen* allemaal, en jij bent heel speciaal.
Echt waar? Echt waar! Geloof het maar. 

* Je kunt hier ook het woord dieren zingen. 
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Moet je kijken

Dit lied gaat over Muis, 
maar ook over jou

       

Moet je kijken, moet je kijken
je bent met niemand te vergelijken.
God die alles van jou kent,
maakte jou zoals je bent.
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Hoe zie je eruit?   
Zing het lied en wijs 
alles maar aan bij jezelf

      Kijk, ik heb twee ogen, 
         twee wangen en een kin, 
            een mond met witte tanden 
              en mijn tong past er ook in.

     
Hoor, ik heb twee oren
 en op mijn hoofd groeit haar,
    mijn neusje zit van voren 
      en wenkbrauwen zijn daar.

Kijk mij eens (1)

Met bladmuziek

TERUG NAAR 
EERSTE PAGINA



Kijk mij eens (2)
Twee armen en twee handen, 
   tien vingertjes eraan.
       Mijn benen, voeten, tenen, 
              kijk, die zitten onderaan.

            Alles zit er op en aan, 
            wie heeft dat toch gedaan?
            God maakte mij van top tot teen, 
            want dat kan God alleen.
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