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Ontwikkelingsgebied Muziek en Bewegen 

            

Prentenboek Natte voeten 

Titel De regendans 

Doel - Kinderen leren het liedje ‘het regent, het regent’ 
- Kinderen leren taal om te zetten in beweging. 

Materiaal - Voor ieder kind een vuilniszak 
- Oude plastic zakken 
- Gietertje met water 
- Eventueel regenlaarsjes van thuis. 
- Handdoek 

Voorbereiding De leerkracht  (of ouder) knipt van de vuilniszakken een regencape. De 
zijkanten worden open geknipt. Uit de bodem wordt een rode hals geknipt.  

Introductie De leerkracht vertelt dat we de regendans gaan doen. De plantjes op het 
schoolplein hebben water nodig, dus het moet nu echt gaan regenen. De 
leerkracht zingt het liedje ‘het regent, het regent’ een aantal keren voor, 
totdat een groot deel van de kinderen het lied mee kan zingen. 
https://www.youtube.com/watch?v=6k1-U8r_Exo 
Maar wij willen niet nat worden als de regendans ervoor zorgt dat het gaat 
regenen. Wat kunnen we doen? De kinderen trekken hun vuilniszakcape 
aan en maken van de oude plastic zakken een mutsje. Let op dat de plastic 
zakken niet scheuren, dan kunnen ze opnieuw gebruikt worden. De 
kinderen die regenlaarsje meegenomen hebben, trekken deze aan. 
De kinderen lopen samen met de leerkracht naar buiten.  

Kern Samen met de leerkracht zingen de kinderen het lied opnieuw en doen 
daarbij de regendans (= uitbeelden van het lied). Bij de kinderen waar het 
al heel goed gaat, gaat het zachtjes regenen.  De leerkracht giet een beetje 
water uit het gietertje op het hoofd van het kind. Net zolang tot iedereen 
een beetje nat geworden is van de regen. De leerkracht laat de kinderen 
ervaren dat de meeste regen valt, als iedereen meedoet. We hebben elkaar 
nodig. 

Verwerking In de klas bespreekt de leerkracht de activiteit na. ‘Wie vond het spannend 
om nat te worden?’, ‘Wie kon al snel een dansje bedenken?’ ‘Wanneer viel 
de meeste regen (toen alle kinderen mee konden doen)?  
Laat de kinderen bedenken wat we met de regencapes kunnen doen. 
Weggooien is zonde. Denk daarbij aan suggesties als regencape voor 
buitenspelen, schildersschorten, ridderkostuums enz. 

Differentiatie Er zullen kinderen zijn die het te spannend vinden om onverwachts nat te 
worden. Deze kinderen kun je de gieter geven en het water zelf over hun 
handen laten gieten.   


