Ziek zijn
met Buddy Vedder en Meester Willem
Muziek | Zingen/rappen | Groep: 3 en 4 | Bron: Meer Muziek in de Klas
Ziek zijn, dat is toch niet leuk?! Maar je kunt er wél een leuk liedje over zingen, net als
Buddy en Meester Willem. We zingen het lied en wijzen onze lichaamsdelen aan. Ga de
uitdaging aan en misschien lukt het je zelfs om er ‘Kuche, kuche, hatsjie, au!’ bij te rappen!

Nodig:
• Een computer, tablet of smartphone
Aan de slag:
• Start het filmpje met Buddy en meester Willem
• Volg de instructies in het filmpje!
• Dit is de tekst, zing maar mee:
M’n hoofd m’n oor m’n buik m’n teen
M’n neus m’n keel m’n arm m’n been
Oh wat doet het pijn
Ik wil gewoon op school zijn
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•

Je kunt het lied ook zelf zingen met de karaokeband.
Klik HIER!

•

Lukt het je om al je lichaamsdelen aan te wijzen en tegelijkertijd de tekst te zingen?

EXTRA - RAP
• Daarnaast kun je ook het stukje rappen. De tekst is steeds:
Kuche, kuche, hatsjie! Au!
Probeer ook de bewegingen erbij te maken die Buddy in het filmpje maakt.
EXTRA – EIGEN LIEDJE BEDENKEN
• Je kunt er ook een eigen liedje van maken, door andere lichaamsdelen te
benoemen. Denk bijvoorbeeld eens aan je oog, hand of misschien wel… bil! Kun je
die lichaamsdelen ook aanwijzen?
Klaar?
Maak een leuk filmpje van je eigen liedje en laat het aan vriendjes of vriendinnetjes zien.
Kennen zij dezelfde lichaamsdelen? Zing het liedje eens samen!
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