
Lesnummer:   2                                      Bouw:   3/4               Categorie:  muziek 

Onderwerp: Lied – Naar het carnaval 

Voorbereiding:      

 

 



 

Lesverloop: 

We beginnen met een spelletje. De leerlingen pakken een leeg blaadje en een potlood of 

pen. Je kiest een letter uit het alfabet en de kinderen schrijven zoveel mogelijk dieren op die 

met die letter beginnen. 

Je vertelt dat we een liedje gaan zingen over dieren die carnaval willen vieren. Zij willen dan 

ook wel eens een ander dier zijn, net zoals wij ons ook verkleden met carnaval. Je kunt de 

tekst van het lied een keer voorlezen:� 

Refrein:                                                                                                                                                     

Naar het carnaval in een hele lange rij                           

alle dieren - alle dieren van de kinderboerderij                                                                                 

kijk ze dansen, hoor ze zingen - o wat hebben ze een zin                                                                

en ze krijgen nog een feestmuts van de boer en de boerin 

Het varken wil als schaapje �en het schaapje wil als koe � 

de koe wil als paardje �naar de grote feesttent toe � 

dus gaan ze zich verkleden �in de grote varkensstal � 

en daarna snel in optocht �naar het dierencarnaval 

 

Refrein 

 

Het poesje wil als duifje �en het duifje als boerin � 

en die wil weer als geitje �met een sikje aan haar kin � 

het geitje wil als pony �en de pony wil als boer � 

en als ze samen dansen �gaan de voetjes van de vloer 

 

Refrein 

 

Het kipje wil als eendje �en het eendje wil als zwaan � 

de zwaan wil als een hondje �en het hondje wil als haan � 

en de haan wil weer als kip �en daarmee is de cirkel rond � 

en kunnen ze vertrekken �met een toeter aan hun mond 

 

Refrein 

 

 

Je leert vervolgens het refrein van het lied aan en het eerste couplet. Als de leerlingen dit 

goed kunnen zingen, leer je ook de andere twee coupletten aan. 

 

 


