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Prentenboek met papieren bladzijden - 11 illustraties op dubbele bladzijden met de liedteksten.

Totaal 11 liedjes, een gezongen en een instrumenteel deel | via een QR-code achter in het boek. 

Een olifant speelt gitaar voor elf dierenvrienden die heerlijk liggen te dommelen, ieder op een plekje 
in een kale boom. Waarschijnlijk wiegen ze op hun tak een beetje heen en weer op de maat van het 
wiegelied dat olifant laat horen. Op iedere volgende prent is het de beurt aan telkens een ander 
dier om de rest in slaap te zingen. Ieder wiegeliedje wordt gezongen in een andere taal. We horen 
Dari (Iran, Afghanistan en Tadzjikistan), Engels, Pools, Italiaans, Turks, Duits, Marokkaans, Russisch, 
Frans, Spaans, Nahuatl (Mexico) en Nederlands/Vlaams. Wat een rijkdom aan verschillende 
klanken, woorden en melodieën krijg je te horen! Zo mooi subtiel gezongen, zo’n rustgevende en 
ontspannende muziek, weldadig voor, tja… eigenlijk voor iedereen!

Vanaf de geboorte 
Wanneer een baby voor het eerst wordt ontvangen in een 

kinderopvanggroep is die nog zo klein en heeft zoveel behoefte 

aan veiligheid en warmte; iedere pedagogisch medewerker weet 

en voelt intuïtief aan wat dit kindje nodig heeft om zich thuis 

te gaan voelen. Dit boek kan je daar een handje bij helpen. Een 

baby die onrustig of verdrietig is, of niet in slaap kan vallen, kun 

je kalmeren door hem te wiegen en deze wiegeliedjes te laten 

horen. Maar ook gewoon als onderdeel van het slaapritueel zijn 

de vriendelijke en rustige klanken goed voor het welbevinden van 

baby’s. Het zal heerlijk zijn voor hen om steeds weer hetzelfde te 

horen.

Voor dreumesen en peuters geldt dit precies zo. Maar bij hen 

komt er nog bij dat je het boek met ze kunt doorbladeren en 

samen genieten van de prenten, en daar gesprekjes over voeren.

Voorbereiding
Dit boek is door de muziek en liedjes fijn voor álle kinderen, en 

als prentenboek nog eens extra fijn voor de wat oudere kinderen. 

Oriënteer je vooraf op de mogelijkheden en het doel daarvan. 

• Je begrijpt meteen dat het heerlijk is voor een kind als het een 

liedje hoort in de eigen taal, anders dan de taal die het in de 

kinderopvang hoort. Welke talen zijn te horen en voor welk 

kind in je groep is er een thuistaal bij? Je selecteert voor dit 

kind dit speciale liedje om regelmatig te laten horen.

• Vraag je af waarom je alle kinderen in je groep talen laat horen 

die anders zijn dan hun thuistaal. Het belangrijkste argument 

is dat het gaat om talensensibilisering. Dat betekent letterlijk 

kinderen sensibel, gevoelig maken voor verschillende talen 

(taaldiversiteit) en voor taal in het algemeen. Daarom: hoe 

vaker je ze de muziek en de liedjes laat horen, hoe dieper dit 

tot ze doordringt.

• De prenten bekijk je vooraf heel goed. Ken je alle dieren en hun 

muziekinstrumenten? Hoe ga je daarbij gesprekjes voeren? Je 

denkt vooraf na over opmerkingen en vragen die hun denken 

stimuleren. 



Introductie
Je introduceert eerst de liedjes en de muziek bij zowel de baby’s als de dreumesen en de peuters. Pas daarna haal je het boek erbij voor de 

kinderen die de prenten kunnen bekijken en er al wat van begrijpen.

Voorlezen 

Je ziet bij de prenten de liedteksten staan, elk in een andere taal, soms ook nog in schrifttekens van die taal. Je laat de liedjes horen, bladert 

mee in het boek en bekijkt de prent die bij het liedje hoort.

• Het is voor een kind heel leuk als er iemand met dezelfde thuistaal is, die de liedtekst voorleest en het liedje meezingt, en in die taal 

gesprekjes voert bij de prent in het boek. Misschien wil een ouder of iemand anders dat graag doen met kinderen die dezelfde taal 

spreken.

• Het thema in het boek gaat over het zingen van wiegeliedjes, waardoor dierenvriendjes in slaap vallen. De dieren zijn telkens in een 

andere situatie, altijd allemaal in slaap, behalve eentje die zijn wiegeliedje zingt en muziek maakt. Jullie bekijken samen de plaat. Wie 

is aan de beurt om een liedje te zingen?

• Laat vertellen hoe de dieren slapen. Dat is telkens anders, interessant om onder woorden te laten brengen. De slang ligt soms 

opgekruld of bungelt aan een tak, de krokodil ligt languit, de vleermuis hangt te slapen, de olifant ligt soms op zijn buik, de uil zit 

altijd rechtop en de flamingo staat meestal te slapen.

• Hoe maken de dieren muziek? Je moet goed kijken welk instrumenten bespeeld worden. Leuk om te ontdekken! Laat digitaal foto’s 

van het instrument zien dat onbekend is, zoals de saxofoon, de dwarsfluit, de bongo en de cello. Dan wordt dit beter begrepen. Als je 

het geluid laat horen is het nog verrijkender.

• Een wiegeliedje gezongen door mama of papa
Doel: vertrouwde taal en liedje laten horen door de meest 

vertrouwde stem 

 » Vraag een ouder met een thuistaal die anders is als wat 

in de groep gesproken wordt of ze een liedje uit dit boekje 

kennen en stel voor het voor hun kind te zingen. Daarna 

zal het des te leuker zijn voor hun kind als je de muziek en 

het liedje uit het boek laat horen.

Activiteiten 
Door een betekenisvolle activiteit te doen na het voorlezen, zorg je voor nog meer plezier en verwerking.

• Wiegen en herhalen
Doel: verdiepen van de sfeer van de wiegeliedjes door te 

bewegen 

 » Ieder kind heeft een knuffel. Je laat een van de liedjes 

horen. De kinderen wiegen mee en wiegen hun knuffel. 

Je helpt ze door het in het juiste langzame ritme voor te 

doen. Kijk maar hoe je dat eenvoudig kunt houden. De ene 

peuter zal dit gemakkelijker meedoen dan de andere. Stop 

er niet te vlug mee, rustig herhalen is fijn voor de kinderen 

om in de stemming te raken en te blijven.

• Spelen met muziekinstrumentjes
Doel: versterken van het lees- en luisterplezier en spelen met 

manieren van geluiden maken 

 » Laat peuters spelen met muziekinstrumentjes die in de 

groep of locatie te vinden zijn, zoals arm- of handbelletjes, 

muziekstaven, schudeieren, xylofoon. Maak er een spel van 

door de kinderen heel zachte geluiden te laten maken of 

juist heel harde, in een heel snel ritme of juist langzaam. 

Doe alsof jullie in slaap vallen of juist wakker rechtop 

zitten bij bepaalde geluiden. 

 

• Zingen en wiegen
Doel: in de sfeer brengen van wiegeliedjes

 » Als je een slaapliedje zingt voor een kind dat je naar bed 

brengt, let er dan eens op hoe je dat doet. Roep je er rust 

en ontspanning mee op? Kies nu eens voor het liedje ‘In 

de maneschijn’ uit dit boek. Doorgaans wordt dat heel 

levendig gezongen. Zing het nu eens zo rustig als bij dit 

boek gebeurt en wieg het kind in je armen. 

Door: Elly van der Linden

Mama ja mama     Mama ja mama
Challini ateer     Challini ateer
La la ja waladi     La la ja waladi
Anta sarhier     Anta sarhier
Ibqa fee oeshak     Lamma takbor
Sawfa tateer     Sawfa tateer

Mama ya mama
- MAROKKAANS -
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