
Lesnummer:  4                                  Bouw:  1/2    Categorie:  muziek 

Onderwerp:    Lied  -  ’t Is Carnaval   

Website: 

Dit is een midi-bestand van het liedje:  

http://www.pinkelotje.nl/nieuwe_liedjes/carnaval.mid 

 

Voorbereiding: 

 

Om jezelf het liedje aan te leren kun je gebruik maken van het midi-bestand. 

 

Lesverloop: 

Als inleiding van deze les kun je dit verhaal voorlezen: 



Jippe viert Carnaval. 

Het is Carnaval op de school.  Alles is versierd, met serpetines en ballonnen.  Bijna alle 

kinderen zijn verkleed.  Jan is piraat, Irene Pippi Langkous en  Jippe is clown. Hij heeft een 

rode neus en op zijn hoofd een paarse pruik.  Jippe heeft ook een vrolijk pak aan.  De broek 

heeft stippen en de trui strepen.  Jippe rent, springt en… valt.  Net als een echte clown. 

De hele ochtend dansen de kinderen op school.  Ze hebben heel veel plezier.  De kinderen 

maken een looporkest.  Ieder heeft een instrument.  Ze gaan de hele klas door.  Om de 

beurt mag iemand voorop lopen. 

Tot slot krijgen ze drinken en koekjes.  Dan is Carnaval  weer voorbij.  De Mama's en Papa's 

halen de kinderen op.  Jippe rent naar Mama toe.  'Was het leuk?' vraagt Mama.  "Ja, we 

hebben gedanst en van alles.  En mijn neus jeukt heel erg.'  "Kom, dan gaan we thuis de 

schmink er af halen,' zegt Mama.  'Zwaai maar naar de juffen!'  'Dag Jippe, tot na de 

vakantie!' 

Jippe is heel moe van het dansen en springen.  Mama maakt met een washandje en warm 

water  zijn gezichtje schoon.  'Je was een mooie clown,' zegt ze.  'Ja, maar ik ben blij dat ik 

weer gewoon Jippe ben'    

Na het voorlezen van het verhaal leer je de kinderen het liedje ’t Is carnaval  aan. Zing het 

lied eerst een paar keer voor en laat de kinderen daarna meezingen. Wanneer de kinderen 

goed mee kunnen zingen leg je een gymmat in het midden van de kring. 

Kies een kind uit de kring die het clowntje mag zijn. Het kind loopt tijdens het liedje om de 

mat en doet natuurlijk al een beetje mal, klapt in de handen en draait in het rond.                

Na de zin “clowntje kijk uit..” mag het kind op de mat vallen. Dat mag een gewone val zijn, 

een koprol, of wat dan ook.  

 

Tips: 

Het is leuk als bij het vallen op de mat alle kinderen een keer aan de beurt komen. Als je een 

grote klas hebt zou je ook met twee kinderen en matten tegelijk kunnen werken. 

 

 


