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Structuur van de opname

A, A, A
Je hoort drie keer achter elkaar het gehele liedje steeds met een kort intro.

Spelbeschrijving

Het liedje is in eerste instantie gemaakt om erbij te masseren.
Bij de tekst “Maak eens een zonnetje” masseer je met de vlakke hand een rondje op de buik of de rug. Bij
“Met een mooie mond” teken je een mond. Bij “Daar komt de regen…” maak je met je vingertoppen tikkende
bewegingen (de regen) van hoofd naar de tenen. (Dus van boven naar beneden). Zorg dat het kind aan ziet
komen dat er regendruppels worden gemaakt. Deze regendruppels kunnen vlinderzacht of juist zacht drukkend
zijn. Kijk goed naar de reacties van het kind. Kinderen vinden iets stevigere druppels vaak prettiger dan een erg
vluchtige aanraking.
Bij ”Kijk eens een regenboog, oooh” teken je met twee handen de regenboog in de lucht en bij de tekst “Hoera,
hoera, hoera” gaan de armen, bij elke hoera, hoog in de lucht.

Tekenen

Op de grond of in de lucht “tekent” het kind de figuren van zon, regen en regenboog.
Bij “Maak eens een zonnetje” teken je een rondje. Bij “Daar komt de regen” maak je met de vingertoppen tikkende beweging (stimuleert de fijne motoriek). Bij “Kijk eens een regenboog, oooh” maak je met twee handen
de regenboog in de lucht. Bij “Hoera, hoera, hoera” juich je: bij elke hoera gaan de handen in de lucht

Baby’s
Massage

Het masseren, zoals hierboven beschreven is, kan op de rug maar ook op de buik van de baby, afhankelijk van
hoe het kind zit of ligt maar ook afhankelijk van wat een baby prettig vindt.
Je kunt bij het masseren op de grond gaan zitten. De baby leg je op je benen met het gezicht naar je toe. Je
kunt de baby ook op je buik leggen. Zo kan je de rug van de baby goed masseren. Dan kan je meteen het
gezichtje zien en oogcontact houden.
Met olie: wanneer het spelletje bekend is kun je het gebruiken om je baby’s huid heerlijk in te smeren met olie.
Je kunt het lied vervolgens neuriën terwijl je verder smeert. Masseer bij het maken van de regenboog de armen:
in plaats van de regenboog in de lucht te maken, vorm je deze vanaf de borst of rug naar de armen.

Dansen in de ruimte

Tijdens het zingen van het lied draag je het kind op de arm:
Maak eens een zonnetje		- lopen
Daar komt de regen
- stilstaan en wiegen
Kijk eens een regenboog		- stilstaan
Oooooh
- draai een rondje op de plaats
Hoera, hoera, hoera		- kind optillen, houdt oogcontact.

Dreumesen
Massage

De ouder/verzorger masseert het kind op de rug.

Dansen

Op de arm, zoals beschreven bij baby’s, of
Maak eens een zonnetje		- aan de hand lopen in een rondje
Daar komt de regen		- stilstaan en samen met de voeten zachtjes stampen
Kijk eens een regenboog, oooh: 		- kijk omhoog en bij “ooh” maak je met twee handen
		 de regenboog in de lucht.
Hoera, hoera, hoera		- 3x armen omhoog óf 3x springen
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Afbeeldingen

Plaatjes van de zon, regen en een regenboog helpen de kinderen bij het snappen van de woorden. Je kunt
er vooraf of achteraf nog even over praten. Leg de platen op de grond en wijs het zonnetje, de regen en de
regenboog aan. Zing daarna het liedje en maak de bijbehorende gebaren. Vraag alle kinderen om mee te doen.
Wanneer je de gebaren heel expressief voordoet gaan de meeste kinderen vanzelf meedoen.

Klankspel

Laat bij het zingen van het lied instrumenten horen die passen bij de woorden. Bij het zonnetje kun je een instrument zoeken met een heldere klank, zoals een belletje of triangel, bij de regen een regenbuis en bij de regenboog een klokkenspel waar je over de staven heen en weer roetsjt.

Zelf maken van een regenbuis

Nodig: Een koker of buis (keukenrol, chipsbus of een andere buis) en wat vulling. Hoe langer de koker, hoe
langer het geluid kan aanhouden. Vul samen met je kind de buis. Dit kan met suiker of ongekookte rijst, maar
ook met goed droog zandbakzand of kralen. Sluit de buis zeer zorgvuldig af en speel er alleen samen mee,
vanwege de kleine onderdelen in de buis. Je kunt de buis nog samen mooi versieren.
Ze zijn ook kant en klaar te koop: http://www.kindermuziekwinkel.com/Regenmaker-c-341.html

Peuters en kleuters

Speel met de kinderen eerst het basis massage spel. Hierna laat je de kinderen hetzelfde massagespel bij een
pop of knuffel uitvoeren. Aansluitend kan met de pop of knuffel gedanst of gewiegd worden gebruik makend
van de muziek van het Muzido lied “Adewiedewanseltje”.

Onderlinge massage

Om het contact tussen de kinderen te stimuleren kunnen ze in tweetallen elkaar masseren. Oudere kinderen
vinden het ook leuk om allemaal achter elkaar te gaan zitten, als in een trein, en dan elkaar te masseren op de
rug. Zo leren ze rekening houden met elkaar en wordt de sfeer in de groep vaak veel prettiger.
Ouder/kind: draai de rollen om en laat je kind het massagespel bij jou op je rug doen.

Afbeeldingen zon, regen, regenboog

Speel het spel met afbeeldingen zoals beschreven bij dreumesen
Je kunt eerst het klankspel voor dreumesen spelen, waarin ze alleen kijken en luisteren en het lied meezingen.

Klankspel

Maak eens een zonnetje…
- alleen zingen en het gebaar van de zon maken
Daar komt de regen…
- met ritmestokjes zacht roffelen op de grond
		- óf: regenbuizen rustig omkeren
Kijk eens een regenboog…
- met een klokkenspel of buisklokjes van hoog naar laag of
andersom spelen
		 (geef een kind de beurt die geen stokjes/regenbuizen had)
- óf: stemvorming: de “ooh” zacht en met een lange haal van
heel hoog naar laag uitvoeren
Hierna kun je zonder te zingen dit klankspel uitvoeren of uitvoeren met het muziekfragment zonder de zang (karaoke versie). Dan zie je meteen wie er ”in het hoofd” het liedje al meezingt en precies aan de muziek kan horen
wanneer een gebaar aan de beurt is.

Klokkenspelletjes en buisklokjes

http://www.kindermuziekwinkel.com/Melodische-instrumenten-c-345.html
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Dansspel

In een peuter-oudergroep, peuterplus in kinderopvang en kleuters.
Tijdens het zingen van het lied danst de groep.
Maak eens een zonnetje		- in een kring lopen
Daar komt de regen		- stilstaan en met voeten zachtjes stampen
Kijk eens een regenboog
- met de handen vast naar het midden van de kring lopen, 		
daarbij de armen omhoog laten gaan
Oooooh		- weer terug lopen
Hoera, hoera, hoera		- alle armen omhoog of samen springen

Ritmestokjes

Tijdens het zingen van het lied tekenen de peuters met ritmestokjes op de grond of tekenen in de lucht. Bij ‘rikketikketik’ maken ze de regengeluiden door op de grond te tikken of de stokjes tegen elkaar te tikken; het ritme
loopt gelijk aan de lettergrepen.
Als activiteit naast het lied laten de peuters met de ritmestokjes stil-zacht-sterk horen. Dit kan heel goed met
behulp van klankkaarten. Een lege klankkaart of een kaart met een zon erop betekent: stil. Een kaart met weinig
regen: we maken het geluid van een paar druppels. Bij de kaart met de regenbui laten we heel veel druppels
horen. Onderstaande spreektekst kan een mooie voorbereiding zijn:

Wanneer de spreektekst en het spel met de kaarten klaar zijn kan heel gemakkelijk de overgang gemaakt worden naar een ander liedje waar stokjes een rol in spelen zoals in het Muzido lied “Okido”.

Uitbeelden met stokjes

We maken een zon door de ritmestokjes om een rond geel vel papier (of rond matje) te leggen of om een trom
of ronde bak. De kinderen zitten op hun knieën achter hun “eigen” twee zonnestralen (de stokjes). Bij “Daar
komt de regen: rikketikketik”, tikken ze met de stokjes op de grond en horen we de regen. Daarna leggen ze de
stokjes direct weer neer en maken met hun handen de regenboog in de lucht. Dit spel vereist wel enige herhaling voordat alle kinderen het goed mee kunnen doen. Blijf het vooral goed voordoen.
Het maken van een zonnetje met de stokjes is ook een leuke manier om de stokjes op te ruimen.
Is er een mooi zonnetje gemaakt dan kan er aansluitend gedanst worden rond de zon (het matje/papier) zoals
beschreven in het dansspel. Dit kan ook op instrumentale muziek bijvoorbeeld op “Annie’s Tune”.
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Regenbooglinten

Ieder kind krijgt een lint. De verschillende linten hebben de kleuren van de regenboog. Je kunt ook zelf linten
maken van crêpepapier of gebruik maken van danslinten:
http://www.kindermuziekwinkel.com/Beweging-c-346.html
Met de linten in de handen kun je het basisspel tekenen of het dansspel spelen: het effect van de gekleurde
linten is prachtig!
Aansluitend kan met deze linten “Adewiedewanseltje” worden gedanst, of gedanst worden op “de Polka” of “Annie’s Tune”. De kleuren kunnen al zingend benoemd worden. Zing de naam van een kind en vraag al zingend
wie dezelfde kleur heeft.

Regenbooglinten in de ouder kind groep

Ieder kind en iedere ouder/verzorger krijgt een lint in een van de kleuren van de regenboog. De docente pakt
alle uiteinden bij elkaar. De kinderen/ouders lopen in een kring om de docente heen terwijl er gezongen wordt:
“Zo gaat de regenboog, de regenboog, de regenboog” (melodie van het liedje: “Zo gaat de molen”). Eerst gaat
het langzaam, daarna sneller. De regenboog kan ook omhoog en omlaag gaan doordat de juf in het midden de
aan elkaar geknoopte linten omhoog en omlaag beweegt. De kinderen staan dan stil.

Peuterplus en kleuters
Zelf tekenen

Met kleurtjes tekenen de peuters de zon en de regen tijdens het lied. De regenboog wordt per kleur gedaan, de
docente zegt of wijst de eerste kleur aan. Het lied wordt 6 keer gezongen.

Prentenboek

Een prentenboek met hetzelfde thema kan voorgelezen worden als inleiding of afsluiting van het lied maar ook
om een overgang/ uitbreiding te maken. Finn en de zon gaat over een jongetje dat een wolk weg blaast. Hij
helpt de zon en daarmee ook de bloemen. Ook de regen en de regenboog spelen een rol in het boek.
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