... feest ... verjaardag

groep 1-2

In een
schooljaar
komen er heel wat
verjaardagen voorbij.
Met de verjaardagstrein
maakt u de verjaardag van een kind
extra bijzonder. De wagons van de trein
bevatten verrassende activiteiten voor een
feestelijke dag op school. Kies uit de suggesties
wat u aanspreekt en wat bij het kind past.

De verjaardagstrein
Voorbereiding

Anke van Boxmeer
& Els van Dijck
Anke van Boxmeer en Els van Dijck
zijn groepsleerkracht van groep
1-2 op basisschool Roald Dahl in
Sint-Michielsgestel. Daarnaast
ontwikkelen zij lesmateriaal voor
Kleuteruniversiteit en jufanke.nl.

12

Wagons
Kies de suggesties die u geschikt vindt voor de
verjaardagstrein in uw groep en schrijf deze op
de wagons van de juiste kleur. Bekijk welke benodigdheden bij de activiteiten horen en bewaar
deze, samen met de treinwagons, in een kleine
reiskoffer (kindertrolley). Op praxisbulletin.nl
vindt u een sjabloon voor een locomotief en een
treinwagon. Print of kleur de wagons in de kleuren wit, groen, blauw, paars, rood, geel en oranje.
Elke kleur staat voor een bepaald soort activiteit
die tijdens de verjaardag uitgevoerd wordt.

Locomotief
Maak de verjaardagstrein nog persoonlijker met
een eigen locomotief voor elk kind. Start het
schooljaar met het maken van de verjaardagskalender voor de groep. Dit jaar zijn dat locomotieven! Geef elk kind een lege locomotief. Maak
een foto van het gezicht van het kind en plak
die op de locomotief. De kinderen versieren de
locomotief met stift, wasco, kleurpotloden of
plakfiguren. Schrijf de datum waarop het kind
jarig is op de locomotief en hang alle locomotieven op, in de volgorde waarin de verjaardagen
aan de beurt zijn. Wanneer de verjaardag gevierd

wordt, legt u de locomotief van de jarige
in de kring. Dit is het startpunt van de
verjaardagstrein.

Uitvoering
Tijdens het verjaardagsfeest ontstaat de
verjaardagstrein. Deze zal er elke verjaardag anders uitzien. Start met de locomotief. Leg deze in de kring. Hierna komt een
witte wagon. De witte wagons bevatten
activiteiten die écht niet mogen ontbreken tijdens het vieren van een verjaardag.
Leg de overige wagons op een stapel. Het
verjaardagsfeest kan beginnen. De jarige
trekt een aantal wagons uit de stapel. Het
is aan u om te bepalen hoeveel wagons
dit zijn. U kunt ervoor kiezen de jarige
in één keer alle wagons voor zijn feest
te laten trekken of u laat het kind kleur
voor kleur enkele wagons trekken. Het
kind kan hiervoor dobbelen met de 1-2-3
dobbelsteen. De wagons worden achter
de witte wagon gelegd en de activiteiten
worden uitgevoerd. Wanneer alle kleuren
aan bod geweest zijn, legt u de laatste
wagon neer. Dit is de witte wagon met het
trakteren.
Groene wagons

Liedjes

Schrijf de tekst of naam van gezellige
verjaardagsliedjes op de groene wagons.
Er zijn veel liedjes te vinden, dus u kunt
volop groene wagons maken. De jarige
mag enkele wagons uit de stapel trekken.
Maak het feestje extra gezellig
door enkele liedjes mee
te zingen met een cd,
bij het zingen
te klappen,
muziek te
maken of
te dansen.
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Witte wagons

Activiteiten die echt
niet mogen ontbreken
Schrijf op de witte wagons activiteiten
die tijdens elke verjaardag terugkomen,
zoals het opzetten van de verjaardagsmuts, het feliciteren van de jarige en het
trakteren.
Een extra activiteit die u rondom de
verjaardagsmuts kunt doen, gaat als
volgt: verzamel verschillende hoofddeksels, waaronder de verjaardagsmuts van
het kind. Zing onderstaand liedje, op de
wijs van Altijd is Kortjakje ziek en tover de
hoofddeksels een voor een tevoorschijn.
Laat de jarige aangeven of dit het juiste
hoofddeksel voor zijn feest is.
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[naam kind] krijgt een mutsje op,
want hij/zij is jarig, en dat is top.
Wordt het een indianentooi,
want dat is echt heel erg mooi
een pet, een kroon, een helm of hoed
wat vindt onze jarige goed?

Blauwe wagons

Feestelijke activiteiten
Op de blauwe wagons staan verschillende
activiteiten die de verjaardag nog feestelijker maken. Maak een keuze uit onderstaande suggesties en schrijf deze elk op
een blauwe wagon.
Zingende verjaardagskaart
Neem een dubbele verjaardagskaart.
Schrijf er een boodschap voor de jarige
in. Laat de kaart gesloten aan de kinderen zien en vertel dat u benieuwd bent
wat er in de kaart staat. Open de kaart
voorzichtig. Houd de kaart dicht bij uw
oor en merk op dat er zachte muziek uit
de kaart klinkt. Luister nog eens. Zing een
verjaardagsliedje als de kaart open is en
stop als de kaart gesloten is. Herhaal dit
een aantal keer en vraag de kinderen mee
te doen. Varieer in volume en tempo door
de kaart rustig en snel open en dicht te
maken.
Feestneus
De jarige is een echte feestneus! Welke
neus zal hij vandaag opzetten? Zet vier
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Jarige dirigent
De jarige deelt een aantal muziekinstrumenten uit. De kinderen met een instrument gaan staan. Geef de jarige een dirigeerstokje en een muziekstandaard. De
kinderen met instrument zijn het orkest.
De jarige dirigeert zijn eigen feestorkest.

feesthoedjes in de kring en leg onder
drie ervan een feestneus (bijvoorbeeld
een varkensneus, heksenneus en een
clownsneus), terwijl de jarige goed kijkt.
Onder één hoed ligt dus niets. Schuif de
feesthoedjes langzaam door elkaar. Laat
de jarige één hoedje uitkiezen. De neus
die hieronder ligt is zijn feestneus. Ligt er
geen neus onder het hoedje, dan mag het
kind kiezen uit de drie neuzen of zelf een
neus maken.
Vuurwerk
Steek speciaal voor de jarige (denkbeeldig) vuurwerk af. Speel dat u een kastje
openmaakt en zoekt naar het potje met
de naam van de jarige erop. Draai de deksel eraf en stop een lont in het potje. De
jarige mag evenveel kleuren kiezen als zijn
leeftijd. Doe de kleuren in het potje en
roer de kleuren door elkaar. De jarige mag
kiezen of dit met de houten lepel (met
de tong klakken) of met de mixer (een
mixgeluid maken tot u op het uit-knopje
drukt) gebeurt. Schud de pot na het roeren flink heen en weer. Graaf een kuil en
zet het potje hierin. Pak een lucifer en
steek de lont aan. De eerste lucifer knakt.
Met de tweede lucifer brandt het lont.
Sla op de knieën en tel af: 10, 9, 8…. Het
vuurwerk knalt de lucht in. Kijk samen
omhoog en vertel dat er in kleurige letters
‘fijne verjaardag’ staat.
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Parachute
Bewaar deze activiteit eventueel voor na
de verjaardag. Ga met de groep naar de
speelzaal of naar buiten en ga rondom de
parachute zitten. Gooi evenveel ballonnen als de leeftijd van de jarige op de parachute. Zet vrolijke muziek op en laat de
ballonnen op de parachute dansen. Vraag
enkele kinderen de parachute los te laten
en enkele stappen naar achteren te doen.
Beweeg de parachute zo, dat de ballonnen van de parachute vallen. De kinderen
die de parachute niet vast hebben, vangen de ballonnen.
Paarse wagons

Verrassing!
De paarse wagons bevatten verrassingen
die de jarige een bijzonder gevoel geven.
Bijvoorbeeld:
• Je krijgt een ballon. Hang de ballon
thuis op, zodat het er thuis feestelijk
uitziet.
• Pas de hele dag op de groepsknuffel. Hij
mag ook een nachtje bij jou slapen.
• Kies een kleurplaat uit op de computer.
• Speel een spelletje op de tablet.
• Hang de verjaardagsslinger om. (Dit
is een gekleurde papieren slinger of
Hawaï-ketting.)
• Eet tijdens het fruit eten of overblijven
van een gouden bord.
• Drink met een rietje een
feestdrankje uit een
mooi glas.
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Rode wagons

Versjes

Schrijf de tekst van verjaardagsversjes
op deze wagons. De jarige kiest één of
meerdere wagons. Lees het versje dat op
de wagon staat voor en laat de jarige de
rijmwoorden invullen.

Gele wagons

Prentenboeken
Bekijk uw collectie prentenboeken en
schrijf de titels van feestelijke boeken
elk op een gele wagon. De jarige mag
één gele wagon kiezen. Lees het boek
dat hierbij hoort op een ander moment
gedurende de dag voor. Suggesties voor
feestelijke prentenboeken:
• Anna is jarig, Kathleen Amant, Clavis
Uitgeverij, 2015
• Worteltjestaart, Annemarie Bon en
Gertie Jaquet, The House of Books, 2012
• De Smoezels vieren een verjaardag, Erhard
Dietl, De Vier Windstreken, 2012
• Ben jij ooit naar een neuzenfeest geweest?,
Guido van Genechten, Clavis Uitgeverij,
2014
• Draakje Donatius en de vergeten
verjaardag, Li Lefebure, Clavis Uitgeverij,
2014
• Krokodil is jarig, Ingrid en Dieter
Schubert, Lemniscaat, 2005
• Een taart voor kleine Beer, Max Velthuijs,
De Vier Windstreken, 2015

Oranje wagons

Op reis met de trein
De trein wordt steeds langer. Het is tijd
om te gaan rijden! Vraag de kinderen
klaar te gaan zitten en zeg het volgende
versje op:

Tjoek, tjoek, tjoek, in de rij,
voor de jarige, dat ben jij.
De machinist rinkelt de bel,
de trein vertrekt snel.
Over de bergen, naar de zee,
iedereen zingt met ons mee!

De trein vertrekt en komt in verschillende
landen waar ‘Fijne verjaardag voor jou’
in de taal van het land gezongen wordt.
Waar de trein naartoe gaat, is afhankelijk
van de oranje wagons die getrokken
worden. Suggesties:
• Nederland: Fijne verjaardag voor jou
• Duitsland: Zum Geburtstag viel Glück
• Frankrijk: Bon anniversaire pour toi
• Spanje: Cumpleaños feliz
• Engeland: Happy birthday to you
Vertel de kinderen waar u bent en schets
verschillende situaties met de trein, die
de kinderen uit kunnen beelden. Zo rijdt
de trein door een bochtig landschap
en bewegen de kinderen van links naar
rechts. Als de trein door een tunnel rijdt,
playbacken de kinderen de tekst. Ze zingen weer als de trein uit de tunnel komt.
Wanneer de trein de berg op gaat, zingen
de kinderen langzaam en bergaf zingen
de kinderen snel.

Afsluiting
Het feestje zit erop. De trein ligt in de
kring. Maak eventueel een foto van de
gevormde trein en geef deze samen met
de zelfgemaakte locomotief aan de jarige
mee naar huis. De wagons verdwijnen
in de reiskoffer en wachten hier op het
volgende vertrek!
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Dit artikel heeft een uitbreiding op praxisbulletin.nl.
Daar zijn opgenomen:
• locomotief
• wagon
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