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De koningin wil geen koningin meer zijn en vraagt aan haar zoon Alexander of hij
voortaan koning wil zijn. Hij moet alleen wel eerst oefenen met Maxima.

Een perfect  boekje om de kroning van onze nieuwe koning uit te leggen in de klas.

5 minuten

Gebruik voor deze inleiding koninklijke muziek. Denk bijvoorbeeld aan langzame muziek
van Mozart of Bach. Je kunt ook track 31 van de Kinderboekenmuziek CD gebruiken als je
die in je bezit hebt (zie www.kinderboekenmuziek.nl). Laat de kinderen heel deftig lopen
in de maat van de muziek. Bespreek eventueel hoe je deftig moet lopen (schouders recht,
hoofd omhoog etc.) De kinderen lopen vrij door de ruimte. Als ze iemand tegen komen,
knikken ze even deftig naar elkaar of maken een mooie buiging. Deze opdracht kun je
ook in tweetallen doen: de koning en koningin lopen arm in arm door de ruimte.

30 minuten

De hobby’s van de koningin
Gebruik hiervoor heel rustige, ontspannen muziek (bijvoorbeeld rustige pianomuziek van
Robert Shuman of track 6 van de Kinderboekenmuziek CD)
De Koningin wil stoppen met koningin zijn. Ze heeft dan eindelijk tijd voor haar hobby’s
zoals uitgebreid ontbijten met de krant, paardrijden, TV kijken etc. Bedenk samen met de
kinderen hoe je deze verschillende hobby’s kunt uitbeelden. Bijvoorbeeld:

Bij het ontbijt eet je heel deftig met mes en vork en drink je heel deftig met je
pink omhoog uit een kopje. Af en toe zet je het kopje neer om even een bladzijde
van de krant open te slaan.
‘Gallopeer’ door de ruimte terwijl je de teugels stevig vast houdt.

Wat gaan we doen?
We oefenen net zo lang totdat we alles kunnen,
wat een prins en een prinses moeten kunnen om
koning en koningin te worden.

Tijdsduur
40 minuten.

Wat hebben we nodig?
Boek ‘Een kroontje voor Prinsje Alexander’
van Marianne Busser en Ron Schröder.
Uitgeverij Van Holkema & Warendorf. ISBN
9789047508076
Twee kroontjes (of voor ieder kind één).
Twee dekens.
Rustige klassieke muziek van Bach, Mozart
en pianomuziek van Shuman of gebruik de
Kinderboekenmuziek CD.

Inleiding

Kern
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Ga een beetje onderuit op je stoel zitten en doe net of je met een
afstandsbediening wat zit te zappen. Af en toe neem je een handje vol chips uit de
chips bak die naast je staat.
Etc. etc.

Verzin eventueel ook nog hobby’s voor de Koningin die niet in het boek staan en beeld
deze uit.

Oefenen, oefenen, oefenen…..
Als je koning of koningin wilt worden, dan moet je heel hard oefenen. Ga met de kinderen
na welke dingen Alexander en Maxima allemaal moeten oefenen (zwaaien, netjes eten,
schepen dopen, linten doorknippen, klompendans etc). ‘Welke zou je kunnen uitbeelden?’
Gebruik weer koninklijke muziek en beeld een aantal van deze dingen uit op de muziek.
De kinderen doen je na.

Spelletje:
Laat één van de kinderen een oefening uitbeelden. De overige kinderen doen hem na en
raden daarna wat er werd uitgebeeld.

Door elkaar:
Zet de koninklijke muziek weer aan. De kinderen mogen nu zelf bedenken wat ze gaan
uitbeelden. Dit hoeft niet de hele tijd hetzelfde te zijn. Je mag ook afwisselen. Als je
iemand tegen komt, mag je ook even samen hetzelfde oefenen.

De rode loper:
Nu moet er nog geoefend worden op de rode loper. Maak een rode loper van gymmatten
en zet aan het einde van de ‘loper’ twee stoeltjes klaar. Kies een prinsje en een prinsesje
(of twee prinsen of twee prinsessen). Doe ze een kroon op en geef ze een mantel (oude
deken) De overige kinderen zijn de toeschouwers in de kerk. Het aanstaande koningspaar
loopt statig arm in arm over de loper en zwaait heel deftig naar de toeschouwers. Bij de
stoelen aangekomen, buigen ze een keer naar het publiek en gaan netjes zitten. Formeer
meerdere koningsparen.

5 minuten

Na zo’n lange tijd mogen Koning Alexander en Koningin Maxima eindelijk naar huis. Zet
nogmaals Koninklijke muziek aan en laat de koningsparen deftig door de ruimte lopen.
Onderweg zwaaien ze weer naar andere koningsparen of maken een buiging. Zet
vervolgens een rustig (piano)muziekje op. De paren zoeken samen een fijn plekje op en
gaan lekker slapen. Welterusten….

Afsluiting
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Tips op youtube voor muziek:

Koninklijke muziek:
http://www.youtube.com/watch?v=VLrvJD5iFo0
http://www.youtube.com/watch?v=FwWL8Y-qsJg
http://www.youtube.com/watch?v=NBHLLlDk9T0
http://www.youtube.com/watch?v=klPZIGQcrHA

rustige pianomuziek:
http://www.youtube.com/watch?v=t3GTg18Js-w
http://www.youtube.com/watch?v=EMjQFUmFc7c&list=PL7F2F2C403F652FF8

rustige muziek voor afsluiting:
http://www.youtube.com/watch?v=UgtvEzeV2Oc&playnext=1&list=PL84B8822DF39F472
C&feature=results_main

Wil je ook nog muziek maken en liedjes zingen (met begeleiding) bij
koninklijke prentenboeken? Bestel dan voor € 7,95 het lespakket ‘de
nieuwe koning’ op
www.kinderboekenmuziek.nl/lesidee/kleuters/koning


