
 
 
Humpie Dancing gaat door met lesgeven, zodat de ontwikkelingen van kinderen niet stil staat.  
 
In deze les gaan we het schrijbelen van het Zonnetje herhalen. Om van een handeling een gewoonte 
maken waarbij je niet meer hoeft na te denken is herhaling de beste manier om iets eigen te maken. 
Maar constant hetzelfde herhalen op dezelfde manier en met hetzelfde materiaal is niet bevorderlijk. 
 
Dit betreft een schrijfdansles en is gemaakt voor kinderen van 3 tot 6 jaar. 
 
Uiteraard doe je als begeleider ook met, voorbeeld doet volgen, zodat de kinderen ook bij jullie 
kunnen kijken. Een leuk moment om te delen, bewegen en te observeren. 
 
Het thema van vandaag is het Zonnetje en hieronder 
staat wat je hiervoor nodig hebt: 
 

✓ Ons lijf 
✓ Papier 
✓ Een tafel met gladde ondergrond 
✓ Eventueel een vuilniszak met plakband vastgeplakt 
✓ Scheerschuim 
✓ Water 
✓ Verf 
✓ Doekjes 
✓ Zand 
✓ Een IPad of ander scherm met geluid 

 
Als je de link niet kan openen volg dan de instructie hieronder: 

- Praat met je kind over de zon 
- Vraag wat het kind ziet als het naar de zon kijkt: 

Welke vorm heeft de zon? 
Wat is de kleur van de zon? 
Is de zon warm of koud? 
Waarom schijnt de zon? 

- Zet muziek op (liefst klassiek) 
- Ga vervolgens staan en maak bewegend met je armen en op het ritme van de muziek de 

vormen van de zon (zwaai je armen naar binnen en buiten) 
- Maak stralen met je armen (lijnen) 
- Vervolgens oefen je dit aan tafel 
- Ieder krijgt scheerschuim met een beetje verf (sta tegenover je kind) 
- Voeg eventueel wat water toe en verspreid samen met het kind de substantie (ongeveer A4 

formaat) over de tafel 
- Als het kind het niet prettig vindt, gebruik dan wattenstaafjes in plaats van vingers 
- Of doe dit met zand in een grote bak 
- Herhaal de oefening een aantal keren  
- Leg het papier op het zonnetje en wrijf er zachtjes overheen, als je het eraf haalt, heb je een 

kunstwerk 
 



Om de bewegingen goed ingesleten te krijgen is herhaling belangrijk en daarom is dit maar een kort 
lesje. 
 
Hou de aanmeldingen op social media in de gaten; 
LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/peggy-reiziger-2891b453/  
Instagram: https://www.instagram.com/humpiedancing/?hl=nl  
Facebook: https://www.facebook.com/humpiedancing/  
Of ga direct naar https://www.humpiedancing.nl/danslessen-2/ en doe mee! 
 
Een schrijfdansles stimuleert de kinderen om met beide handen te laten schrijven. Het brengt een 

balans tussen beide hersenhelften, waarbij een goed gevoel wordt gecreëerd dat ertoe bijdraagt dat 

kinderen beter in hun vel zitten. Schrijfdans is telkens anders door de veelsoortige prikkels. Het geeft 

ons de mogelijkheid om kinderen op natuurlijke en vanzelfsprekende manier van jongs af aan de 

basisbewegingen van het Europese schrift vaak te laten oefenen, te herhalen, te voelen,……te 

schrijven met beide handen en deze in te slijpen in het motorische centrum van de hersenen. Hierbij 

staat bewegen (zwaai en draai) vanuit eigen emoties voorop. 

De jonge kinderen hebben veel plezier in het werken met de grove (natte) materialen zoals water, 

scheerschuim, badschuim, zand, verf……met dikke borstels, sponsjes, stokjes, sponsstokjes etc. En dit 

allemaal op muziek! 

 
Veel plezier! Peggy 
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