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Attributen: ritmestokken  

Kleding :  dierenhuid (geschilderd op in leervorm geknipt papier) en schmink in aardetinten (Workshop I)  

Verteller / leider (Anneke) dierenhuid 

  Vuurkleed (waar ze naar toe gericht kunnen gaan zitten)   

Muziek:  Dansspetters 1 CD2  #12 en #9  (eventueel #8) & djembee 

Extra:  Bal uit de oertijd (van riet / wol) als energizer tussendoor 

Afhankelijk van de concentratie van de kinderen worden 4 en 5 al dan niet aangeboden 
 

liedje op melodie vader Jacob   Dit is oertijd.     Wijs 2x naar de grond 

     Zie je wel?      Hand ‘’kijkend’’ naast oog 

     Alles komt uit de natuur!  Alles omvattend gebaar 

     Dat leer je snel!    Wijsvinger ‘bijdehand’ opsteken 
 

Een dag van een kind in de oertijd 
Verhalend, gecombineerd met drama / ritmiek zonder attributen (nep / alleen bewegingen) 

 
1. Begin dag   (het wordt licht)                                  

a. Wakker worden   ogen wrijven 

b. Uitrekken    uitrekken 

c. Kijken wat voor weer het is  hand boven ogen 

d. Kleren aan    aantrek beweging 

  
2. Eten regelen 

a. Water halen   zwaar tillen   afbeelding 

b. Planten plukken   pluk beweging  afbeelding 

c.    Koeien melken   ppssssst 4x afbeelding 

d. Eieren rapen   buk beweging  afbeelding 
liedje 

 

3. Eten 

a. Vuur maken    stok draaien / blazen 

b. Eten pakken / tillen  pakken / tillen   vanaf veel punten / naast achter 

c. In de pan gooien   gooien naar 1 punt   midden 

d. Roeren     roeren                       
 liedje 
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4. Aan het werk 

a. Vissen      spies    afbeelding 

b. Jagen     pijl en boog   afbeelding 

c. Brood bakken   kneden    afbeelding 

d. Potten maken    draaien ronde beweging ;waar iets in kan afbeelding 
liedje 

                                               

5. Van een dier ging alles op                                             

a. Vlees eten    kluiven   afbeelding 

b. Vlees in de pot   roeren    afbeelding 

c. Leer maken    looien / schrapen  afbeelding 

d. Kleren maken   naaien    afbeelding 
liedje 

 

6. Eind (het wordt donker) 

Allemaal bij het vuur gaan zitten in een grote kring 

Verhalen vertellen / dansen /  gaan slapen ( oefenen zie podium act) 

 

Podium-act  (Oefenen tijdens Workshop) 
Opkomst: Lopen in rij: om en om uitspreken:   oer-tijd  en in ritme stampen  (Oenoekoe*-*-*) 
Gaan liggen; Oenoekoe vertelt; kinderen spelen daarna op muziek / tekst uit 

Opstaan    op # 12 uitrekken, wrijven 

Eten (zoeken)  (op # 8) (eventueel afbeeldingen laten zien) 
 Geluid door spreken   Pluk  = hoog    Xx Xx Xx Xx 
      Rapen  = laag xx  xx  xx  xx 

      Steek   = au   rondje draaien 

Eten (koken)  op # 9 (roeren met stok; eten toevoegen / tikken) 
 Geluid maken    Kluif = tanden tikken 
      Slurp = slurp lawaai 

      Steek   = au   rondje draaien 

Vuurtje          samen dansen op ritme djembe 
 Djembee     Jagen  = sluipen, lopen  xx xx xx xx   xx xx xx xx 
      Kneden  = staan, kneden  XxXxXxXx  XxXxXxXx 

      Water halen   = atappen op plaats; tillen XxxxXxxx    XxxxXxxx 

Slapen     (ritme djembe wordt steeds langzamer: slaapverwekkend: allen gaan liggen) 

Slot          na trom**:staan** Liedje buigen.  Eind. 


