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Thema:   Griezelen 
Groep:  1/2 , 3  
Spelers:  De hele groep 
Speelduur:  5 minuten 

Inhoud 
Een liedje met 4 coupletjes over enge dieren. Tussen de coupletjes door hebben 
4 kinderen een kort gesprekje [2 zinnetjes] met de groep. 
Er komt ook een tovenaar met konijnenkeutels. 

Decor 
Er is geen decor nodig. 

A-ributen 
Tafeltje 
Pan en bord, evt. wat toverspullen 
ToverstaNe 
Zakje met kleine ronde dropjes 
Slangen 

Spelers en kledingsugges7es 
Spin:  zwarte kleding met op de rug een wit kruis. 
Zwemmer:  kind in zwemkleding met grote handdoek om,  evt. snorkel. 
Slangenkind:  gewone kleding, evt. jas aan. 
Tovenaar:  tovenaarskleding. 

Aanwijzingen 
Als je geen leerling hebt die spin wil spelen, kun je ook een spin maken van een doos met 
touwtje die door een leerling wordt getrokken of misschien een op afstand bediende auto, 
omgebouwd tot spin.    
Maak tenminste 4 tot 6 grote slangen van papier. Genoeg ideeën bij: Slangen knutselen.  
ASankelijk van de durf van de tovenaar kun je van het toveren een leuke act maken. Bv. 
Eerst met het zakje langs de kinderen gaan en laten ruiken. De kinderen doen dan hun neus 
dicht. Daarna gooit de tovenaar de keutels[dropjes] in de pan, pakt een opgeblazen zwarte 
ballon en drukt die in de pan, zegt luid: Hocus pocus geit en konijn, ik wil dat de keutels 
dropjes zijn. Hij zwaait met het staNe waarop een speld is vast geplakt en prikt de ballon 
door. Dan pakt hij de dropjes en legt ze op het bord.  
Natuurlijk kun je ook wat anders bedenken. 
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Toneel 
Kinderen komen op en gaan in een lange rij staan. 
De spin komt op en loopt langzaam voor de kinderen langs. 

Kinderen:  Hé spin, waar ga jij naar toe? 

Spin:   Ik ga naar jouw kamer. 

Kinderen:  Wat ga jij daar doen? 

Spin:   Ik kruip op je bed. Ha ha ha. 

Als de spin weg is, zingen de kinderen het coupletje en bibberen overdreven bij de zin:                               
Br, wat is dat griezelig  

Grote spinnen in je kamer 
vogelspinnen met veel haar 
Br, wat is dat griezelig  
Br, wat griezelig 

Kind in zwemkleding komt op, loopt voorlangs. 

Kinderen:  Hé jongen/meisje, waar ga jij naartoe? 

 [kind blijA  even staan en kijkt de kinderen aan] 
Kind:                               Ik ga zwemmen bij de haaien  en de krokodillen. 

Kinderen:  Maar dat is toch heel gevaarlijk? 

Kind:   Nee hoor, ik kijk goed uit.  

Als het kind af is, zingen de kinderen. 

Zwemmen bij de krokodillen 
of bij haaien in de zee 
Br, wat is dat griezelig 
Br, wat griezelig 

Leg voor de kinderen wat slangen op de grond. 
Kind komt op en meteen roepen de kinderen stop. Kind blijA staan voor de slangen. 

Kinderen:    Stop, dit is een slangenbos. 

Kind: Ik ben niet bang voor slangen, Doei [zwaait, loopt en springt door de 
slangen heen en weer en gaat dan af] 
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Kinderen zingen:                                                                                                                                        
Lopen in een bos vol slangen 
Grote slangen met veel gif 
Br, wat is dat griezelig 
Br, wat griezelig 

Haal de slangen weg. 
Zet het tafeltje met de pan, bord en toverstokje zo op het podium neer dat zowel de kinderen, 
als het publiek alles kunnen zien. De 3 spelers mogen er ook bij. 
De tovenaar komt op en laat het zakje aan de kinderen zien. 

Kinderen:  Tovenaar, wat heb je daar?   

Tovenaar:   Konijnenkeutels en geitenkeutels. 

Kinderen:  Ba, wat ga je daarmee doen? 

Tovenaar:  Ik tover er dropjes van, kijk maar. 

De tovenaar gaat toveren. 
Als hij klaar is legt hij de dropjes op het bord en gaat ze uitdelen. 
Terwijl hij rond gaat zingen de kinderen en laten het dropje aan publiek zien. 

Dropjes van konijnenkeutels 
en van keutels van een geit 
Br, wat is dat griezelig  
Br, wat griezelig 

Tovenaar:  Eet maar op! 

De kinderen doen met een vies gezicht het dropje in de mond, kauwen erop en roepen dan: 

Kinderen:    Lekker! 

Einde. 
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De muziek is te beluisteren bij: 
Kinderliedjes Overtuin.net  Brr, wat is het koud [radio Lawaaipapegaai] 

�  

Grote spinnen in je kamer 
vogelspinnen met veel haar 
Br wat is dat griezelig  
Br, wat griezelig 

Zwemmen bij de krokodillen 
of bij haaien in de zee 
Br, wat is dat griezelig 
Br, wat griezelig 

Lopen in een bos vol slangen 
Grote slangen met veel gif 
Br, wat is dat griezelig 
Br, wat griezelig 

Dropjes van konijnenkeutels 
en van keutels van een geit 
Br, wat is dat griezelig  
Br, wat griezelig 
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