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Dansende vogels en zingende apen 

In het boek Dansende vogels en zingende apen leren de leerlingen hoe dieren ‘ik hou van jou’ 
zeggen.  
Hoe toon je liefde en waar zie je het om je heen? En van wie houd jij heel veel? Het boek en de 
opdrachten sluiten goed aan bij het thema ‘lentekriebels’. 

De opdrachten zijn afgestemd op kinderen vanaf groep 3/4.  

Opdracht 1. Introductie 

Voor de docent: 

• Deze opdracht is klassikaal. 
• Kaartjes met dierennamen erop. Van elk dier maak je twee kaartjes, dat zijn paren. 
• Speel- of klaslokaal. 

In dit boek leren we hoe verschillende dieren hun partner vinden: door te imponeren met 
geluiden of bewegingen of door dingen te maken. Laten we eens kijken of je je partner (dier) kan 
vinden in de groep door middel van bewegingen. 
 

• Kies samen met de leerlingen de dieren die jullie zouden willen zijn/uitbeelden in 
dit spel. Hierbij kun je uiteraard beginnen met de dieren uit het boek: 
- Een flamingo 
- Een aap 
- Een pinguïn 
- Een pauw 
- Een haas 
- Een olifant 
- Een kat 
- Een hond 
- Een giraf 
- Etc. 

• Elk dier schrijf je  op twee verschillende kaartjes op, zodat er paren ontstaan. De 
kaartjes deel je uit in de klas. De kinderen mogen met hun kaartje ergens in de 
ruimte een plekje zoeken. Leg de kinderen uit dat ze in de ruimte gaan 
voortbewegen als het dier dat ze hebben gekozen om hun partner-dier te vinden.  

• De muziek gaat aan en de kinderen mogen op zoek gaan naar hun partner. Ze 
moeten dus goed opletten op de bewegingen van de anderen. Welk dier 



herkennen ze hierin? Is dit hun partner? Als ze hun partner hebben gevonden 
gaan ze als paar bij elkaar staan. Hoe snel kan de klas deze ‘puzzel’ oplossen? 

Opdracht 2. Verliefd op de foto? 

Voor de docent 

• De eerste spread uit het boek. 
• Een groot prikbord achterin de klas, of een groot A2-vel waar leerlingen de foto’s 

van verliefde dieren of mensen mogen plakken. 
• Tijdschriften of het internet. 

Als tweede introductie mogen de leerlingen op zoek gaan naar foto’s van verliefde dieren of 
mensen. Ze mogen kijken in tijdschriften, op het internet of wellicht hebben ze thuis wel een 
lieve foto van verliefde mensen? Een opa of oma, ouders/verzorgers, een grote zus? 

 

1. Laat een aantal foto’s zien van verliefde mensen en dieren, bijvoorbeeld ook een 
persoonlijke foto. Verliefde dieren laat je zien met de eerste spread uit het boek. 
Stel een aantal vragen aan de leerlingen: Kun je aan de dieren zien dat ze verliefd zijn 
op elkaar? Hoe zie je dat? En hoe kun je aan mensen zien dat ze verliefd zijn op 
elkaar? 

2. Vertel dat de leerlingen nu zelf op zoek mogen naar verliefde dieren en mensen. 
Foto’s van thuis, uit tijdschriften of misschien van het internet? Misschien willen ze 
zelf verliefde dieren tekenen? Dat mag uiteraard ook. 

3. Maak samen een collage vol met liefde door alle gevonden foto’s op een groot vel te 
plakken! Zorg hierin voor diversiteit. Laat met voorbeelden zien dat het niet man-
vrouw hoeft te zijn, maar dat allerlei verschillende mensen verliefd zijn op elkaar. 

 

Opdracht 3. Hoe zeggen mensen ik hou van jou? 

Voor de docent: 

• Deze opdracht is klassikaal en in groepjes 
• Gebruik het boek. 
• Gebruik het internet: Ik hou van jou in alle talen | WeAreTravellers 
• Foto’s van trouwtradities (laat google afbeeldingen zien) 

 

https://www.wearetravellers.nl/reistips/ik-hou-van-jou-in-alle-talen/


Dieren laten op allerlei manieren merken dat ze verliefd zijn en/of een partner zoeken. Ze dansen, 
zingen, brengen cadeautjes, maken zichzelf mooi of knuffelen. Hoe doen mensen dat?  

1. ‘Ik hou van jou’ zeggen veel mensen wanneer ze iemand lief vinden en van iemand 
houden. Kan jij Ik hou van jou ook in andere talen zeggen? Verzamel verschillende 
talen in de klas. Kijk daarna samen een klein stukje van ‘ik hou van jou x 100’, waarin 
mensen in 100 verschillende talen ‘ik hou van jou’ zeggen. Herkennen kinderen een 
taal? Kunnen jullie samen ‘ik hou van jou’ in het Engels zeggen? En in het Chinees of 
het Zuid-Afrikaans? 

2. Dieren hebben verschillende rituelen, vaste manieren, om een partner te zoeken of te 
laten merken dat zij verliefd zijn. Doen mensen dat hetzelfde of heel anders? Een van 
de manieren voor mensen om te laten zien dat zij verliefd zijn en ‘partners’ willen zijn, 
is door te trouwen. Als je trouwt zegt je eigenlijk: ik blijf bij jou. In Nederland trouwde 
vroeger bijna iedereen. Nu al lang niet meer! Bespreek met de klas de volgende 
vragen: 

a. Is iemand wel eens op een bruiloft geweest?  
b. Wat gebeurde er toen?  
c. Hoe zagen mensen eruit?  
d. Hoe lang duurde de bruiloft? 
e. Wat aten jullie?  
f. Wat deden jullie? 
g. Had je een cadeautje voor de mensen die gingen trouwen? 
h. Zou jij later willen trouwen? 

3. Deel foto’s uit van rituelen rondom het huwelijk. Vertel dat je een paar foto’s laat zien 
van rituelen die bij een bruiloft kúnnen horen. Een traditie is een soort gewoonte, iets 
wat mensen al generaties zo doen (dus je oma deed het, je moeder en nu jij). Niet 
iedereen houdt van deze tradities. Er zijn veel verschillen, net als in het dierenrijk.  

Laat rituelen zien, bijvoorbeeld: 

• Jezelf mooi maken. Mensen die gaan trouwen maken zichzelf vaak mooi. Ze doen 
feestelijke kleren aan, doen make-up of Henna op. In sommige tradities is dat een 
witte jurk, in andere juist gekleurde kleren. Bij sommige bruiloften heeft de 
bruiloft wel zeven verschillende jurken aan.  
Google ‘bruidskleding’ en zoek op verschillende soort kledij. 
Vraag de kinderen:  
- Welke kleding ken jij van een bruiloft?  
- Welke kleding vind je mooi?  



- Waarom maken mensen zich mooi voor elkaar?  
- Welke dieren doen dat ook? 

Doe dit ook met andere rituelen: 

• ‘Ja ik wil’ zeggen 
• Knuffelen 
• Elkaar een ring geven 
• Rijst of rozenblaadjes over het net getrouwde stel gooien  
• Het trouwboeket naar achteren gooien 
• Een feest, dansen 

Weten kinderen nog meer rituelen? 

Opdracht 4. Zandtekening maken  

Voor de docent:  

• De pagina’s uit het boek over de kogelvis. 
• Bekijk samen het filmpje door BBC Earth van een kogelvis aan het werk op de 

bodem van de oceaan: De kunstenaar van de zee. De opname van BBC: 
https://www.youtube.com/watch?v=ee3GIPoLe6c  

• Zand of gekleurd zand. 
• Een grote bak met een opstaande rand en een gladde ondergrond, bijvoorbeeld 

een dienblad. 
• Stokjes, schelpjes, bakjes en je handen om mee te tekenen in zand. 
• Een bekertje water om mee te boetseren. 

Wat een prachtige kunstwerken maakt de kogelvis in zand, kun jij dit ook? 

1. Laat aan de leerlingen de spread zien van de kogelvis. Wat vinden ze hiervan? 
Hadden ze gedacht dat een vis dit zou kunnen maken? Wie maakt er zelf wel 
eens kunstwerken van zand? Op het strand of in de zandbak? 

2. Bekijk samen het filmpje van BBC Earth over de kogelvis. Praat na met de 
leerlingen over wat ze gezien hebben en wat ze ervan vinden. Hoe begint de vis? 
Zagen ze patronen? Leg uit dat een patroon een bepaalde vorm is die steeds 
herhaald wordt. Teken op het bord de patronen die je in het filmpje zag. Waarom 
maakt een kogelvis dit kunstwerk? 

https://www.youtube.com/watch?v=ee3GIPoLe6c


3. De leerlingen mogen nu zelf een kunstwerk maken als de kogelvis. Hiervoor 
krijgen ze allen een grote bak, met een gladde ondergrond (bijvoorbeeld een 
dienblad). Laat ze zelf met attributen als een stokje, bakje of schelpjes mooie 
kunstwerken maken. 
Laat ze proberen om patronen te maken net als de kogelvis. Met een bekertje 
water kan het soms net wat makkelijker zijn om te boetseren. 

4. Bekijk elkaars resultaten. De bakken met kunstwerken kunnen jullie 
tentoonstellen op een veilige plek (niet om te stoten) op school. Je kunt er ook 
foto’s van maken en deze ophangen. 

Opdracht 5.  Parendans 

Voor de docent: 

• Zoek in het boek de pagina’s op waar de dieren dans gebruiken om de partner te 
imponeren: paradijsvogel, vlinders, flamingo’s. 

• Bekijk samen met de leerlingen het filmpje:  
https://www.youtube.com/watch?v=MRSeNayfUOU. 

• Zorg voor een ruimte waar de kinderen kunnen dansen. 

Hoe dans jij samen met je partner? 

1. Welke dieren dansen om indruk te maken op hun partners ? Bekijk samen met de 
leerlingen de pagina’s over de paradijsvogel, vlinder en flamingo. De flamingo is 
het beste voorbeeld, hier lees je dat de flamingo op zoek is naar de perfecte 
danspartner. ‘De flamingo kijkt uit naar een danser met een stijl die bij hem past’. 
Jullie gaan ook op zoek naar je danspartner in de klas. 

2. Zet een liedje op, dat bekend is en waar veel kinderen zich vrij op voelen. Ze 
mogen vrij dansen in de ruimte zoals ze zelf willen. 

3. Na 5 minuten stop je de muziek en vraag je de leerlingen hoe ze de muziek 
vonden en of ze zich prettig voelden om te dansen. Geef hierbij aan dat je mag 
dansen zoals je wilt. Ook kleine bewegingen of poses tellen mee, wat bij je past. 

4. Laat ze nogmaals dansen op een ander nummer (misschien een rustiger liedje) en 
geef ze de opdracht mee te kijken of ze iemand zien die dezelfde stijl danst. 

5. Hierna mogen ze partners maken. Kies iemand uit waarmee je fijn danst, waarvan 
je denkt dat jullie dansstijl bij elkaar past. Nu zullen er paren ontstaan en als 
kinderen het prettig vinden mogen ze ook in kleine groepjes van 4 dansen. 

https://www.youtube.com/watch?v=MRSeNayfUOU


6. Kom bij elkaar en bekijk samen het filmpje van het programma World of Dance: 
https://www.youtube.com/watch?v=MRSeNayfUOU. Hier zie je een meisje en een 
jongen die verschillende partnerdansen laten zien. Dus ‘samen dansen’. Praat met 
de leerlingen over wat voor stijlen ze ontdekten in het filmpje en wat ze mooi 
vinden en zelf zouden willen dansen. Partnerdansen kan namelijk stijldansen zijn, 
salsa, hip hop, maar het kan ook modern ballet zijn. 

7. De partners/groepjes mogen nu zelf een liedje uitkiezen een daarbij een 
partnerdans bedenken. Dit houdt in dat je samen danst, bewegingen op elkaar 
afstemt en creëert. 
Het hoeft niet het hele liedje te duren. Stem af dat het maximaal 1 minuut mag 
zijn. 
Ze hebben hier de ruimte voor nodig, zodat ze in rust kunnen oefenen. Buiten op 
het schoolplein kan een perfecte plek zijn om te oefenen. 

8. Als iedereen geoefend heeft, mogen ze de dansjes aan elkaar laten zien.  
 

Opdracht 6. Mooi liefdesverhaal  

Voor de docent: 

• Internet 
• Posterpapier 
• Stiften 

Er zijn duizenden verhalen en liedjes geschreven over de liefde. Waarom zoveel denk je? 

1. Wat ís verliefdheid precies? Geef leerlingen 1 minuut de tijd om deze vraag in 
tweetallen te beantwoorden. Vraag aan een aantal tweetallen wat zij besproken 
hebben. 

2. Luister naar het lied ‘Lentekriebels’. Lentekriebelslied - YouTube 
3. Bespreek klassikaal: 

a. Over welke kriebels zingen ze? Heb jij die wel eens gevoeld? 
b. Hoe voel je je als je verliefd bent? Is het altijd leuk en fijn? Wanneer niet? 
c. Kun je aan iemand zien of hij/zij verliefd is? 
d. Ben je zelf wel eens verliefd geweest? 
e. Kan verliefdheid stoppen/overgaan? 
f. Waarom moeten mensen vaak giechelen als we het hebben over verliefd 

zijn?  

https://www.youtube.com/watch?v=MRSeNayfUOU
https://www.youtube.com/watch?v=PRz3b_VhdOY


g. Wat is het verschil tussen verliefd op iemand zijn of vrienden met iemand 
zijn? 

h. Sommige mensen kunnen niet eten omdat ze zo verliefd zijn. Kun je je dat 
voorstellen?  

4. Vertel dat er veel verhalen en liedjes zijn over verliefdheid. Soms hele vrolijke 
liedjes, soms treurige liedjes. Bijvoorbeeld omdat de liefde onbeantwoord blijft 
(de ander is niet verliefd op jou). Vraag aan de leerlingen welke liedjes en 
verhalen zij kennen over verliefdheid. Zoek samen een paar liedjes op. Waar 
zingen ze over? Welk gevoel krijg je van het liedje? Denk aan:   
- Suzan & Freek - Weg Van Jou Suzan & Freek - Weg Van Jou (Officiële Video) 

- YouTube 
- Snelle - Smoorverliefd op jou Snelle - Smoorverliefd (prod. Donda Nisha) - 

YouTube 
- Maan - jij bent de liefste Maan - Jij Bent De Liefde (Lyrics Video) - Beste 

Zangers - YouTube 
- K3 - verliefd K3 - Verliefd - YouTube 
- Doe Maar - Smoorverliefd Doe Maar - Smoorverliefd - YouTube.  
- Schooltv: Ik ben verliefd! - Een liedje over verliefd zijn... 
- Kraantje Pappie ft. Joshua Nolet - Liefde In De Lucht Kraantje Pappie - Liefde 

In De Lucht ft. Joshua Nolet (prod. Palm Trees & Nightwatch) - YouTube 
5. Vertel dat er ook veel verhalen over verliefdheid gaan. Lees een verhaal voor dat 

je mooi vindt. Kies een verhaal: Prentenboeken Verliefd – Alles wat ik mooi kan 
vinden 

6. Vertel dat jullie samen een liefdesverhaal gaan maken. Laat kinderen in groepjes 
werken. Eerst bedenken zij samen: 
- Over wie gaat het verhaal?  
- Op wie is hij/zij/hen verliefd? 
- Waar speelt het verhaal zich af? 
- Hoe begint het verhaal? 
- Wat gebeurt er daarna? 
- Is er een probleem? Hoe wordt dat opgelost? 
- Hoe eindigt het verhaal? 

Daarna mogen zij samen een liefdesverhaal bedenken. Lees samen een paar 
verhalen voor. 

https://www.youtube.com/watch?v=YRYRM8IAFR0
https://www.youtube.com/watch?v=YRYRM8IAFR0
https://www.youtube.com/watch?v=LDDy4m_TiVk
https://www.youtube.com/watch?v=LDDy4m_TiVk
https://www.youtube.com/watch?v=4naBdIdcSfo
https://www.youtube.com/watch?v=4naBdIdcSfo
https://www.youtube.com/watch?v=QJ4huKn57kk
https://www.youtube.com/watch?v=RpjAKwrWmLo
https://schooltv.nl/video/ik-ben-verliefd-een-liedje-over-verliefd-zijn/
https://www.youtube.com/watch?v=5U-HAFqVulc
https://www.youtube.com/watch?v=5U-HAFqVulc
https://alleswatikmooikanvinden.org/prentenboeken-voor-kleuters/gevoelens/prentenboeken-verliefd/
https://alleswatikmooikanvinden.org/prentenboeken-voor-kleuters/gevoelens/prentenboeken-verliefd/


Opdracht 7. Iets maken voor iemand waar je van houdt 

Voor de docent: 

• Deze opdracht is individueel. 
• Verschillende knutselmaterialen. 
• Julian en Jill zijn verliefd (Kindertijd KRO-NCRV) - YouTube 

De prieelvogel maakt mooie bouwwerken van vruchten, bloemen, bloesems en bessen. 
Wat zou jij maken voor iemand van wie je houdt? 

Vertel dat het op 14 februari Valentijnsdag is. Dat is een dag waarop mensen die verliefd 
op elkaar zijn of van elkaar houden elkaar extra aandacht geven of cadeautjes geven. Een 
roos, chocolaatjes of een lieve kaart. Sommige mensen vinden Valentijnsdag maar onzin, 
anderen vinden het een mooie dag. Heb jij wel eens Valentijnsdag gevierd? Heb je 
iemand wel eens een cadeautje gegeven? 

• Lees het verhaaltje van Boas voor. Bespreek de vragen.  

 
Het is 14 februari, Valentijnsdag. Boas loopt met een hartjeskaart en chocolaatjes in 
zijn hand naar school. De kaart en chocolaatjes zijn voor Faya. Op de kaart heeft hij 
geschreven hoe lief, hoe mooi en hoe stoer hij Faya vindt. Boas is verliefd op Faya. Elke 
keer als hij haar ziet, krijgt hij kriebels. En als ze hem aankijkt wordt hij helemaal vrolijk. 
Vandaag wil hij Faya laten weten dat hij zo verliefd op haar is. Boas vindt het wel 
spannend. Zijn handen zweten. Hoe zal Faya reageren? 
 

o Hoe kun je aan Boas merken dat hij verliefd is?  
o Kun je dit mensengedrag met het gedrag van dieren vergelijken?  
o Blader samen door het boek. Aan welk dier doet Boas je denken?  

 
• Vertel dat alle leerlingen ook iets moois gaan maken voor iemand van wie ze 

houden. Dit mag iemand zijn waar je verliefd op bent, maar ook iemand waar je 
van houdt, maar niet verliefd op bent. Bespreek samen wat het verschil is tussen 
verliefd zijn en van iemand houden. Van wie of wat kun je houden?  
(inspiratie nodig? Kijk hier wat Jill en Julian voor elkaar maken: Julian en Jill zijn 
verliefd (Kindertijd KRO-NCRV) - YouTube vanaf minuut 2.38) 

 
• Geef kinderen de opdracht iemand in gedachten te nemen en te bedenken: waar 

maak ik deze persoon blij mee?   
 

https://www.youtube.com/watch?v=_aU5BYAg530
https://www.youtube.com/watch?v=_aU5BYAg530
https://www.youtube.com/watch?v=_aU5BYAg530


• Maak er een vrije opdracht van. Leg verschillende knutselmaterialen op een grote 
tafel en moedig kinderen aan iets moois te maken voor degene van wie ze 
houden (verf, klei, tekenspullen, veren, zand, lege kaartjes, pennen, potloden). 

Opdracht 8. Liefdesportret 

Voor de docent: 

• Wit A4 voor een liefdestekening. 
• 11 Monogame Dieren die elkaar hun hele leven trouw zijn - Dierenfun 
• verliefde dieren - Google Zoeken 
• Deze twee mannetjespinguïns broeden samen een ei uit | NOS Jeugdjournaal 

Wist je dat de Gijskopagapornissen  hun hele leven bij elkaar blijven? Pinguïns doen dat 
ook! 

Blader samen het boek door en bespreek de verschillende koppeltjes. Vertel dat er veel 
verschillen zijn in het dierenrijk. Bespreek: 

• Sommige dieren hebben veel verschillende partners en zijn vaak verliefd. Andere 
dieren zoeken één partner en blijven voor altijd bij elkaar, zoals pinguïns. Weet je 
welke dieren nog meer altijd samen blijven? Laat kinderen raden. Laat foto’s van 
internet zien: o.a. zwanen, zwarte gieren, wolven en tortelduiven.  

• Sommige dieren blijven met z’n tweeën en zorgen samen voor hun jongen. Andere 
dieren zorgen meer in een groep voor hun kinderen. Beren bijvoorbeeld, die blijven 
met een groep moederberen bij elkaar. 

• Soms kiezen mannetjes dieren voor vrouwtjes dieren. Maar soms kiezen mannetjes 
voor mannetjes en vrouwtjes voor vrouwtjes. Bij flamingo’s, pinguïns, leeuwen 
bijvoorbeeld kiezen de mannetjes soms voor elkaar. Vertel over pinguïn Skipper en 
Ping die samen een ei uitbroeden: Deze twee mannetjespinguïns broeden samen een 
ei uit | NOS Jeugdjournaal 

• Vraag kinderen een dier in hun hoofd te nemen. Hun lievelingsdier of een dier uit het 
boek. Vertel dat jullie een romantisch portret gaan maken. Alsof je een 
huwelijksportret maakt, maar dan van een dierenstel. Een mooi portret, waarin je kunt 
zien dat de dieren verliefd zijn.  

 

https://www.dierenfun.com/11-monogame-dieren-die-elkaar-hun-hele-leven-trouw-zijn/
https://www.google.nl/search?q=verliefde+dieren&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwiKlJfao4z6AhVKDewKHSKTCxYQ_AUoAXoECAEQAw&biw=1536&bih=754&dpr=1.25
https://jeugdjournaal.nl/artikel/2297506-deze-twee-mannetjespinguins-broeden-samen-een-ei-uit.html
https://jeugdjournaal.nl/artikel/2297506-deze-twee-mannetjespinguins-broeden-samen-een-ei-uit.html
https://jeugdjournaal.nl/artikel/2297506-deze-twee-mannetjespinguins-broeden-samen-een-ei-uit.html

