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Kerstboom zoeken
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0:55

Is dit de perfecte boom voor ons?

Trek je schouders op.

1:01

Nee, deze boom is te dik.

Schud nee met je hoofd en maak een gebaar dat
past bij ‘te dik’. Loop met je knieën omhoog verder
op je plaats. Zwaai afwisselend en tegenovergesteld
met je armen van voren naar achteren.

1:08

Wacht eens even … Is dit de perfecte boom
voor ons?

Sta stil en trek je schouders op.

1:16

Nee, deze boom is te dun.

Schud nee met je hoofd en maak een gebaar dat
past bij ‘te dun’. Loop dan weer verder op je plaats
zoals daarnet.

1:21

Is dit de perfecte boom voor ons?

Trek je schouders op en kijk omhoog. Gebruik daar
vijf tellen voor.

1:27

Nee, deze boom is te hoog.

Schud nee met je hoofd en maak een gebaar
passend bij ‘te hoog’. Loop dan weer verder op je
plaats zoals daarnet.

1:32

Is dit dan de perfecte boom voor ons?

Blijf met twee platte voeten op de grond staan en
buk voorover.

1:38

Nee, deze boom is te laag.

1:49

Wacht eens ... Zie ik daar nou ...?

Ga langzamer lopen.

1:58

Ja, dit is de allermooiste boom die ik ooit zag!
Perfect!

Sta stil op je plek en juich met je armen in de lucht.
Draai een rondje van blijdschap.

Spring met twee voeten op de grond en sta met je
armen helemaal tegen je lijf aangedrukt kaarsrecht
op je plek. Zuig je wangen in.

Schud nee met je hoofd en maak een gebaar
passend bij ‘te laag’. Loop dan weer verder op je
plaats zoals daarnet.
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Boom omzagen
2:06

Zagen maar!

2:26

Pas op, de boom gaat zo omvallen! Nog
één keer zagen ...

2:37

Klaar! Wat een werk.

De klus is geklaard, dus veeg je handen maar aan
elkaar af. Laat ook nog even je spierballen zien.

2:42

Nu de boom mee naar huis slepen. Wat
is dat zwaar!

Zet steeds drie stappen op de beat van de muziek
en doe dan alsof je de boom een stukje verder
sleept. Doe dat keer op keer.

3:18

We zijn er bijna.

Veeg ondertussen met je hand over je voorhoofd.
We zweten!

3:35

Hèhè, we zijn thuis met de boom.

Juichen!

Blijf op je plek staan en zaag de boom om. Zaag
alleen of met z’n tweeën. De kinderen mogen enkel
zagen wanneer ze het geluid van de zaag horen!
Anders blijven ze stilstaan.
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