Lief lieveheersbeestje

Lief lieveheersbeestje
Lief lieveheersbeestje,

Doel
• Opzeggen van de telrij tot en met 12
• Aantallen tellen tot en met 12
Materiaal
• Lied: ‘Lief lieveheersbeestje’, zie: product website
• Lieveheersbeest met twee rode vleugels en twaalf zwarte
stippen die eraf kunnen.

Hoe oud ben jij?
Laat me toch eens kijken,
Kom wat dichterbij.
Kruip maar op m’n hand dan tel ik vlug,
De stippen op je kleine rooie rug.
Een, twee,
Werk eens mee.
Drie, vier,

Voorbereiding
Bevestig zeven stippen op de rug van Lieveheersbeest.
Beschrijving
Leer de kinderen het lied: ‘Lief lieveheersbeestje’. Laat de kinderen
tijdens het luisteren kennis maken met Lieveheersbeest. Laat ze de
stippen tellen en vraag hoeveel jaar Lieveheersbeest is.
Laat het lied nog eens horen en vraag de kinderen hardop mee te
tellen. Steek bij het tellen tot en met acht voor elke tel een volgende
vinger op. Hoe oud is Lieveheersbeest nu? (8). Hoe oud is hij dan als hij
weer jarig is? (9). Steek zoveel vingers op. Hoeveel jaar is dat? (9). En
hoeveel vingers is dat als Lieveheersbeest weer jarig is? (10).
Steek zoveel vingers op. Hoeveel jaar is dat? (10).

Blijf eens hier.
Vijf, zes,
Ho nou eens even.
Een, twee, drie, vier, vijf, zes, zeven!
Lief lieveheersbeestje,
Jij bent zo klein.
Heb ik wel goed geteld?
Hoe kan jij zeven zijn?
Kijk maar niet zo bang, het doet geen zeer.
Ik tel gewoon je stippen nog een keer.
Een, twee,
Help eens mee.
Drie, vier,
Gek kriebeldier.
Vijf, zes,
Stop nou eens even.
Een, twee, drie, vier, vijf, zes, zeven!
Lief lieveheersbeestje,
Wat ben ik blij.
Als jij weer jarig bent,
Krijg jij een stip erbij.
Dus als je in mijn tuin een jaartje wacht.
Dan tel ik op je ruggetje tot acht!

Lieveheersbeest met twaalf afneembare stippen en een reserve stip

