Lente op de boerderij

Auteur: Erna de Wilde

Thema: Lente
Groep: 1 en 2
Spelers: De hele groep
Speelduur: 6 minuten
Inhoud
Het is een klein toneelstukje over de lente en jonge dieren, met een liedje, korte gesprekjes
en een dansje [bewegingen staan erbij]
Spelers
Boer
8 kleuters
2 biggen
2 kalHes
2 veulens
2 lammetjes
Decor
Er is geen decor nodig
A1ributen
Bezem
Dierenmaskers
Muziek
Aanwijzingen
Het liedje waarmee je begint kan het liedje zijn wat hieronder staat, maar als je al een
lenteliedje aangeleerd hebt kun je dat natuurlijk ook gebruiken.
Het aantal kleuters en dieren kan gewisseld worden. Het kunnen bv. ook 3 kleuters en 3
biggen zijn of je doet de veulens niet.
De maskers kun je ook anders maken of je schminkt de kleuters.
Het dansje kun je vinden op: Lente - Minidisco NL YouTube
De lengte van het dansje bepaal jezelf.
De dansbewegingen kun je natuurlijk ook zelf bedenken.

Lente [wijs: Al+jd is kortjakje ziek]
Bij de grote boerderij
Gaan alle dieren naar de wei
Het is lente heel mooi weer
Ga maar rennen heen en weer
Bij de grote boerderij
Gaan alle dieren naar de wei
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Toneel
De 8 kleuters komen het toneel op en zingen het liedje over de dieren/lente.
Tijdens het zingen komt de boer op, klapt in zijn handen, de dieren komen op en
gaan in groepjes op de grond ziCen.
De kleuters gaan af en de boer komt met bezem op en gaat vegen.
[2 kleuters komen rennend het toneel op, stoppen bij de boer, kijken elkaar aan]

Kleuters:
Boer:
Kleuters:
Boer:

Dag boer
Dag kinderen
Het is lente, mogen wij met de biggetjes dansen
Jawel, daar zijn ze [wijst naar de biggetjes]

[de kleuters lopen naar de 2 biggetjes, nemen ze mee naar voren en gaan ziCen]
[de boer is aan het vegen]
[2 kleuters komen rennend het toneel op, stoppen bij de boer, kijken elkaar aan]

Kleuters:
Boer:
Kleuters:
Boer:

Dag boer
Dag kinderen
Het is lente, mogen wij met de lammetjes dansen
Jawel, daar zijn ze [wijst naar de lammetjes]

[de kleuters lopen naar de lammetjes, nemen ze mee naar voren en gaan ziCen]
[de boer is aan het vegen]
[2 kleuters komen rennend het toneel open, stoppen bij de boer, kijken elkaar aan]

Kleuters:
Boer:
Kleuters:
Boer:

Dag boer
Dag kinderen
Het is lente, mogen wij met de kalHes dansen
Jawel, daar zijn ze [wijst naar de kalFes]

[de kleuters lopen naar de kalFes, nemen ze mee naar voren en gaan ziCen]
[de boer is aan het vegen]
[2 kleuters komen rennend het toneel op, stoppen bij de boer, kijken elkaar aan]

Kleuters:
Boer:
Kleuters:
Boer:

Dag boer
Dag kinderen
Het is lente, mogen wij met de veulentjes dansen
Jawel, daar zijn ze [wijst naar de veulentjes]

[de kleuters lopen naar de veulentjes, nemen ze mee naar voren en gaan ziCen]
De boer loopt weg, alle kleuters staan op en gaan in een rij staan of verdeeld over het toneel. [de boer mag ook
meedoen]
De muziek gaat aan en het dansje kan beginnen.

2

Einde
Dansje kleuters staan met handen in de zij
De wolken verdwijnen
linkerarm naar voren - rechterarm naar voren
De zon gaat weer schijnen
linkerhand op elleboog rechterarm - rechterhand op elleboog linkerarm
Wat is er aan de hand
op de hurken ziTen
Het is lente in het land
spring omhoog met de armen hoog
De blaadjes gaan groeien
linkerarm naar voren - rechterarm naar voren
De bloempjes gaan bloeien
linkerhand op elleboog rechterarm - rechterhand op elleboog linkerarm
Wat is er aan de hand
op de hurken ziTen
Het is lente in het land
spring omhoog met de armen hoog
De kip legt een ei
ronddraaien
De koe staat in de wei
ronddraaien terug
Iedereen is blij
en op de hurken ziTen
Het is lente .…… de winter is voorbij
omhoog springen met de armen hoog
elkaar vasthouden
Wat een mooie kleuren
stap naar voren, armen omhoog
Wat een ﬁjne geuren
stap naar achteren, handen omlaag
De zon schijnt op je huid
stap naar voren, armen omhoog
Mooi gelui………..d
stap naar achteren, handen omlaag en weer in de zij
alle bewegingen herhalen
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