Lesopdracht
Pippi langkous

Benodigheden
-Tekst van het liedje
-Cd met liedje
-Cd-speler
-Videoband pippi langkous deel 1 of het boek
-Eventueel verkleedspullen van Pippi Langkous

Leerdoelen voor kinderen
De kinderen kunnen aan het einde van de les het refrein meezingen
(als ze het al redelijk kunnen misschien het hele lied)
De kinderen kunnen op het ritme van de muziek mee klappen.
De kinderen kunnen zwaaien naar Pippi.

Inleiding
Videoband over Pippi Langkous (eerste deel) laat je 10 minuten zien.
Zing zelf al het liedje mee.
Je kunt als inleiding ook bijvoorbeeld een stukje uit Pippi Lankous voorlezen.

Kern
Maak een grote kring in de klas of speelzaal.
Om het nog leuker te maken zet je je een rode pruik op met twee rode vlechten (staartjes
maken kan natuurlijk ook).
En doe je een vrolijk schortje aan, evt sproeten op je gezicht tekenen.
Dan laat je het liedje op cd of cassette horen van Pippi Langkous. Zing en huppel mee op de
muziek in de kring.
Daarna mag een kind de pruik en het schortje aan. verder kun je ervoor kiezen om Tommy en
Annika mee te laten lopen en misschien zelfs het paard?
De kinderen mogen nu ook het refrein mee gaan zingen als de muziek start. Dit leg je
duidelijk uit aan de kinderen en zingt het zelfs misschien voor.
Als de muziek begint mag Pippi gaan huppelen op de muziek . De kinderen zingen en
zwaaien op de muziek.
Zo doe je dat een paar keer.

Slot
Afscheidsliedje: Hai Pippi Lankous.

Laat het als het nog niet zo bekend is bij de kinderen het meerdere keren horen.
Je kunt als afsluiting ook bijv de stoeltjesdans doen.

Pippi Langkous
Twee maal drie is vier,
Wiedewiedewiet en twee is negen.
'k Richt de wereld in
Wiedewiede naar mijn eigen zin.
Hai! Pippi Langkous
Thollahé, thollahé, thollahopsasa !
Hai! Pippi Langkous
Die doet haar eigen zin.
Drie maal drie is vijf,
Wiedewiede wie wil van mij leren ?
Vier min vijf is twee,
Diedeldodel doe eens met ons mee !
Hai! Pippi Langkous
Thollahé, thollahé, thollahopsasa !
Hai! Pippi Langkous
Die doet haar eigen zin.
(1972)

Ik heb een huis
een kakelbont geval
Een aapje en een paard
Gebruiken het gewoon als stal
Ik heb een huis
Ofschoon ik heel graag reis
En ieder die mij mag
Die neuriet mee op onze wijs
Drie maal drie is vijf,
Wiedewiede wie wil van mij leren ?
Vier min vijf is twee,
Diedeldodel doe eens met ons mee !

