
Dromendans
 

EEN LESPAKKET DANS VOOR GROEP 1 & 2 

VAN HET BASISONDERWIJS

'IK HEB HET NOG NOOIT GEDAAN, DUS IK DENK DAT IK HET WEL KAN.’ - PIPPI LANGKOUS



VOOR DE DOCENT

INTRODUCTIE

Alles wat we meemaken, ervaren we door ons lichaam en onze zintuigen. Daarom is veilig kennis maken met

jezelf en de wereld om je heen een onmisbaar onderdeel van onze ontwikkeling. 

 

In onze danslessen creëren we fantasierijke situaties waarin de leerlingen zichzelf in relatie tot anderen en de

ruimte kunnen ontdekken. Daarnaast leren ze bewegingen te kopiëren en te reproduceren. 

Dit natuurlijke gedrag stimuleert de fysiek-motorische ontwikkeling en daarnaast vinden kinderen het erg leuk

om te doen! 

 

Met dit online lespakket is het mogelijk de kinderen in de klas te bereiken zonder als externe vakleerkracht zelf

op school langs te komen. In een veilige omgeving, met de eigen juf of meester zijn de kinderen vrij zichzelf te

ontdekken. Natuurlijk is het extra leuk en leerzaam als de juf van het filmpje, juf Suus, hierna op school

langskomt voor een echte dromendansles. Heeft u bij dit pakket een live-les geboekt? Dan zie ik jullie snel! Na

dit lespakket interesse om nog een live-les bij te boeken? Super! Neem dan contact op via info@halte6.nl

 

 
Inkijk

exemplaar



INHOUD VAN HET LESPAKKET

WAT GAAN WE DOEN?

VIDEO
Introductie juf Suus

LEERVRAGEN
Wat is dans? +

voorbeeldvideo's

DANSVIDEO'S
Samen dansen in de

klas olv juf Suus

DANSOPDRACHTEN
Samen dansen met

de eigen juf of

meester

EXTRA'S
Muzieklijst en

kleurplaat

 

 

In dit lespakket staan instructievideo’s, leervragen, voorbeeldmateriaal en dansopdrachten waarmee je als

docent zelf met je klas aan de slag kunt. Door middel van het thema ‘Dromenland’ maken de leerlingen kennis

met dans. 

Wat is dansen eigenlijk? Hoe ziet dat eruit? Hoe voelt het in je lichaam? 

 

Dit lespakket is op je eigen manier in de klas uit te voeren. In delen, of allemaal achter elkaar. En slaat een

dansvideo erg goed aan? Zet hem dan natuurlijk zo vaak als je wilt aan in de klas!

 

 

Inkijk
exemplaar



Video
INTRODUCTIE JUF SUUS

 

Inkijk
exemplaar



MET DE KLAS IN GESPREK OVER DANS

Leervragen & Speltips

Wat is dans? 

Info docent: Dans is een kunstvorm of een sociaal gebeuren dat meestal op beweging duidt van het lichaam,

vaak in combinatie met muziek. Het wordt gebruikt als een vorm van emotionele expressie, sociale interactie

of in een spirituele of uitvoerende vorm. - Wikipedia

 

Welke dansstijlen kennen we?

Info docent: Dansen kan op allerlei manieren! Hard, Zacht, Groot, Klein. Doordat je op zoveel manieren kan

bewegen, is dans verdeeld in verschillende stijlen. Misschien kennen jullie er al wel een paar? Kijk maar eens

naar deze filmpjes.

 

 

 

 Inkijk
exemplaar



VIDEOVOORBEELDEN

Inkijk
exemplaarHiphop - Stoer en snel, op coole muziek met een goede beat.

Breakdance - Stoer en met kunstjes op de grond.

Klassiek ballet- Sierlijk en zacht. Soms dansen de ballerina's op spitzen; speciale schoenen

waardoor ze op hun tenen kunnen dansen.

Musical- Een combinatie van dansen en zingen met een verhaal.

Tapdans- Met tapschoenen kan je geluid maken, het zijn net muziekinstrumenten, maar dan voor je voeten.

Jazzdans- Snel en vrolijk met strakke vormen.

Welke dansen vind je mooi? En welke stoer? Heb je sierlijke bewegingen gezien? Of juist hele krachtige? Was

er ook iets grappigs?

 

 

 

 

 

 

Speltip: Zoek verschillende muzieksoorten en laat de kinderen ‘raden’ welke dansstijl erbij past. Ze zijn

natuurlijk vrij om deze interpretatie zelf in te vullen. 

Speltip 2: De kinderen zitten in de kring en steken de armen naar voren. De docent kiest een kenmerk en doet

deze op zijn/haar manier na. De kinderen volgen de beweging. (Voorbeeld: Klassiek ballet is sierlijk en zacht.

De armen zweven door de lucht en maken mooie bewegende vormen.)

https://www.youtube.com/watch?v=Y3P0CxNM3O4
https://www.youtube.com/watch?v=V5L6x_p2z7w
https://www.youtube.com/watch?v=UYaIQNjAX_8
https://www.youtube.com/watch?v=8qdfyUD6HAU&list=RDl9afls6n_zI&index=2
https://www.youtube.com/watch?v=mAB12aeI6nA
https://www.youtube.com/watch?v=PaAO6kDLYR8


Video
GOEDEMORGEN DANS

 

Benodigdheden: Voor ieder

kind een eigen stoel of krukje.

Zet de stoelen in een grote

kring of los door de ruimte. De

kinderen kunnen direct met de

video meedoen.

 
Inkijk

exemplaar



Video
STOELENDANS

 

Benodigdheden: Voor ieder

kind een eigen stoel of krukje.

Zet de stoelen in een grote

kring of los door de ruimte. De

kinderen kunnen direct met de

video meedoen.

 
Inkijk

exemplaar



Video
DROMENDANS

 

Benodigdheden: Genoeg

ruimte om te bewegen. De

kinderen kunnen direct met de

video meedoen.

 
Inkijk

exemplaar



Dansopdrachten

SAMEN DANSEN MET DE EIGEN JUF OF MEESTER

Benodigdheden: Gym/speelzaal of genoeg ruimte in de klas om (eventueel in groepjes) te bewegen. 

 

De ballon - In 8 tellen gaan de leerlingen een proces opbouwen in het lijf. De ballon is eerst slap en de

kinderen liggen op de grond. Wanneer de ballonenmaker (juf of meester) gaat tellen komen de ballonnen

omhoog totdat ze bij tel 8 helemaal vol zijn met lucht (volledig uitstreken tot op tenen). De kinderen blijven

staan totdat de docent terugtelt. Alle ballonnen lopen in gekke vormen leeg tot de leerlingen bij tel 1 weer slap

op de grond liggen. 

Tips: Maak het visueel: laat met een echte ballon het proces van de beweging zien / Probeer met de

leerlingen te benoemen wat er in het lichaam verandert / Gebruik muziek voor andere energie.

 

 

Inkijk
exemplaar



Puzzel dans - De leerlingen staan in 4 rijen achter elkaar aan 1 kant van de ruimte. Ze mogen per rij (De

eerste leerling van elke rij) naar de overkant bewegen en via de zijkanten van de ruimte weer terug naar de

rijen lopen en aansluiten. Hoe ze naar de overkant bewegen mogen ze zelf bedenken. Als ze maar proberen om

de opgegeven puzzel op te lossen. Puzzelopdrachten:

- Je voeten mogen de vloer niet raken

- Je lichaam heeft geen botten meer

- Op hoeveel manieren kan je rollen?

- Je bent onder water

Tips: Als echte onderzoekers kunnen de leerlingen uitvogelen hoe ze het lijf moeten inschakelen om de puzzel

op te lossen. Je ziet vaak dat leerlingen elkaar gaan nadoen in plaats van naar nieuwe oplossingen zoeken.

Probeer dit te benoemen. (wie kan een nieuwe manier van bewegen bedenken?)

 

 

 

 

 

Stopdans - Een bekende, maar altijd leuke oefening! De kinderen

dansen vrij in de ruimte. Wanneer de muziek stopt staan ze zo snel

mogelijk stil. Wanneer de muziek opnieuw aangaat, mogen ze ontdooien

en verder dansen.

Tip: Voeg een extra opdracht toe aan de ‘freeze’ zoals; balanceren op 1

been/ zo snel mogelijk gaan liggen.

 

Inkijk
exemplaar



MUZIEKLIJST & KLEURPLAAT

Extra's

Muzieklijst 

Klik hier om de spotifylijst te openen met liedjes om in de klas mee te dansen. De liedjes van de video's erin en

alle overige liedjes zijn te gebruiken om de adansopdrachten op te doen of om gewoon lekker vrij te dansen

met de klas! 

Kleurplaat

Klik hier om de HALTE 6 kleurplaat te downloaden en te printen. Kleur ze in en hang ze op in het lokaal, nu zijn

jullie een echte HALTE 6 dansklas!

Inkijk
exemplaar

https://open.spotify.com/playlist/4tPYEECjx1SMOSrTettfyY?si=VOKp0F_mQSGnSeqi8bNEiA
https://halte6.nl/wp-content/uploads/2020/05/KLeurplaat-halte6_logo.pdf
https://halte6.nl/wp-content/uploads/2020/05/KLeurplaat-halte6_logo.pdf
https://halte6.nl/wp-content/uploads/2020/05/KLeurplaat-halte6_logo.pdf


Extra video
WIEBELBILLENBOOGIE

 

Klik op de foto om de video te

openen.

Benodigdheden: Genoeg

ruimte om te bewegen.  De

kinderen kunnen direct

meedansen.

 
Inkijk

exemplaar

https://youtu.be/y6-my1BuOlw


 

info@halte6.nl
www.halte6.nl


