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Groep: 1/2  Les 15: De regenboogglijbaan 

Dit heb je nodig voor de les: 

• Digitaal schoolbord, smartboard of videoscherm 

• Het spelblad 

• Eventueel een klokkenspel of xylofoon 

 
Dit gaan we doen: 
 
We gaan het vandaag weer hebben over hoog en laag. 
We beginnen met een bewegingsoefening. De kinderen mogen er weer bij staan en juf Margo 
doet het eerst een keertje voor en beeldt de regenboog, de regen en de zon uit. 
De tweede keer mogen de kinderen het meedoen. 
 
Juf Margo vertelt dat je omhoog kunt lopen naar de regenboog. Ze laat dit horen met een 
klokkenspel. Ze speelt van laag naar hoog. Daarna mogen de kinderen meedoen door deze tonen 
met hun stem na te zingen op “noe”. 
Vervolgens staan we boven op de regenboog. We willen nu naar beneden glijden of misschien 
naar beneden lopen via een laddertje. 
Juf Margo laat dit alle twee horen op het klokkenspel en de kinderen mogen dit weer na doen 
met hun stem. 
 
Bij deze lesbrief zit een spelblad. 
Maak een aantal kopieën van dit blad en knip de kaartjes uit. 
Laat een kind met de dobbelsteen gooien, kijk op het kaartje hoe er gespeeld moet worden op de 
xylofoon of het klokkenspel. 
Wanneer het kind 5 of 6 gooit, mag het zelf een kaartje uitkiezen om te verklanken. 
Wanneer er op school geen xylofoon of klokkenspel aanwezig is, mag het kind met zijn stem laten 
horen wat er op het kaartje staat. 
Kunnen de andere kinderen het juiste plaatje raden?? 
 
Juf Margo herhaalt nu het liedje: De Regenboog. 
Ze zingt het eerst weer voor met de bewegingen. 
Bij de tweede keer mogen de kinderen weer meezingen en meebewegen. 
Vervolgens maken we in de klas twee groepjes: de ene groep zingt het lied, de andere groep doet 
alleen de bewegingen.  
 
Open hier de videoles: https://youtu.be/6Unmbg8lvVA 
 

https://youtu.be/6Unmbg8lvVA
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