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Activiteit 8
Ik kan zingen over mijn neus snuiten

Doel De kleuters kunnen het liedje meezingen.

GO! De kleuters komen tot een samen aanzetten en zingen van een lied. MV-MUZ-2.4.4

OVSG De kleuters kunnen een lied meezingen met de leerkracht. DB-MV-MUZ-03-5    

VVKBaO De kleuters kunnen actief meedoen met liedjes en versjes. (73)

Materiaal - klaspop
- papieren zakdoeken
- bijlage 4: liedtekst
- fotokaarten uit activiteit 8 fiche 1
- cd: lied 2 Neus snuiten

Vooraf Zorg voor voldoende zakdoeken.
Neem het stappenplan van neus snuiten erbij.

Goed
om weten

Dit lied kun je tijdens vele activiteiten zingen. Herhaal het regelmatig doorheen het 
BC. Zo zullen de kinderen het snel oppakken.

Telkens als er een kleuter zijn neus moet snuiten, kun je het lied zingen.

Hou er rekening mee dat tijdens deze week de kleuters extra veel hun neus zullen 
snuiten. Zorg dus voor voldoende zakdoeken. Je kunt daarvoor iedere kleuter een 
doos zakdoeken laten meebrengen. Zo heb je er genoeg voor een lange tijd.

Samen met de kleuters kun je ook een zakdoekendoos maken waarin je telkens een 
nieuwe doos zakdoeken steekt.

In een volgende activiteit kun je de aandacht vestigen op de hygiëne: geen zakdoe-
ken doorgeven aan elkaar, niet zwaaien met zakdoeken, je zakdoek enkel gebruiken 
om je neus te snuiten en niet om schoon te maken …

Evaluatie Spreken 3
Liedjes en versjes actief meezeggen en meezingen

Lied en vers meezeggen in grote groep
Lied en vers meezeggen in kleine groep  
Alleen het versje zeggen of het liedje zingen
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8 Activiteit 8
Ik kan zingen over mijn neus snuiten

1 Introductie
bijlage 4
klaspop

De klaspop wil zijn of haar neus snuiten maar hij/zij weet niet meer hoe het moet.
Help de pop door het zingen van het lied. Op die manier leert de klaspop zijn of haar 
neus snuiten.

2 Kern

fotokaarten

papieren zakdoeken

2.1 ✱ Lied aanbrengen 
Zullen we het nog eens doen, klaspop? 
Je zingt het lied voor de kleuters. Terwijl je het zingt, snuit de klaspop opnieuw de 
neus.

2.2 ✱ Foto’s in de juiste volgorde leggen
Neem de fotokaarten van de vorige activiteit: neus leren snuiten.  
Kleuter vouwt de zakdoek open.
Kleuter brengt de zakdoek naar de neus.
Kleuter blaast door de neus.
Kleuter veegt de neus af.
Kleuter steekt de zakdoek weg.

Leg of hang de foto’s goed zichtbaar voor de kleuters. Zing het eerste deel van het 
lied en laat de kleuters de juiste foto zoeken.  
De kleuters verwoorden wat ze op de foto zien: de kleuter vouwt de zakdoek open. 
Je herhaalt daarbij de zin uit het lied en vouwt je zakdoek open.
Je herbegint het lied en wijst de foto aan. Je zingt het lied wat verder, de kleuters 
zoeken de volgende foto. Je gaat zo door tot alle foto’s in de juiste volgorde liggen.

Nog woorden die aan bod kunnen komen: vuile neus, snottebel, vies, neusgat, twee 
neusgaten, blazen door eerste/tweede neusgat …

2.3 ✱ Het lied zingen aan de hand van de foto’s
Plaats de vuilnisbak in het midden van de kring.
Geef alle kleuters een zakdoek. Terwijl jij het lied zingt, doen de kleuters met de 
zakdoek de bewegingen van het lied mee. Misschien kunnen sommige kinderen al 
flarden van het lied meezingen.
Herhaal dat enkele keren.

2.4 ✱ Neus snuiten en lied zingen
Je zingt samen met de kleuters het lied. Je verdeelt de kinderen in twee groepen. De 
ene groep zingt het lied en de andere groep doet de bewegingen mee.
Je kunt de kleuters ook het lied laten zingen en de klaspop doet de bewegingen mee 
met de zakdoek. Ze wisselen om.
De klaspop zingt het lied en de kleuters maken de bewegingen.
Wie durft het liedje te zingen samen met een vriendje?
Je neemt een (of meerdere) foto(‘s) weg, de kleuters zingen het lied.

3 Afsluiter Kunnen we het liedje samen zingen zonder de foto’s?
Wie durft het samen met een vriendje?
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Bijlage 4 Lied

zie ook liedjes-cd, lied 2
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D          A            D                           A          D                 A             D            A          F        A

Zak- doek o- pen,  zoe- ken naar mijn  neus.     Let op  ik ga snui- ten,  echt se- rieus.      Fffft   fffft

F          A                                             D       A      D                A                                 D      A       D

Fffft      fffft.        Snot -  te - bel - len      heb - ben  pech.           Zak - doek toe    en       zak - doek  weg.

Neus snuiten
Muziek en tekst: Steef Coorevits
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