Lesideeën Vos gaat een stukje rijden
Parcours
Benodigdheden:
• Rol behangpapier, of karton oid.
• Kwasten en verf
• (kiezel)steentjes
• Ziplockzakje met verdunde blauwe verf
• Rood autootje
• Losse diertjes
• Mini appeltjes of bv grote rode kralen

Het parcours maken
Teken een weg op het behang of karton, zolang als je het parcours wilt hebben. In het boek rijdt vos
achtereenvolgens eerst over de weg, dan over steentjes, door plassen, bochtjes links, rechts, links,
rechts, tegen een boom (met appels) over een heuvel en naar beneden en tot slot door een huis en
weer door op de weg. De boom en het huis zijn in 3D, zodat de auto tegen de boom kan rijden en
door het huis kan zoeven.

Aan de slag
Laat de kinderen tijdens het voorlezen het parcours zelf rijden met een autootje. Zet kleine diertjes
neer voor een extra spelelement en gebruik de kralen bij de appelboom. Geef ze ook de vrije hand en
laat ze bijvoorbeeld het verhaal naspelen.

Masker maken
Benodigdheden:
• Witte papieren bordjes
• Schaar
• Verf/krijtjes/stiften/potloden voor het inkleuren
• Zwarte stift voor de snuit
• Elastiekjes/lint/stokje
Masker maken
Knip de bordjes door de helft. Teken op een de vossensnuit en gebruik het andere bordje om oortjes
te knippen. Zet de vos in elkaar en de kinderen hebben een eigen vossenmasker.
Activiteit
Verkleed de kinderen als vosjes met een masker op en een sjaal of laken oid als lange vossenstaart en
maak een dansje bij het liedje Vos gaat een stukje rijden. Laat ze knuffels meeslepen op de staart,
speel het boek na. Mogelijkheden genoeg om creatief aan de slag te gaan.

Tekst: Vos gaat een stukje rijden
Vos gaat een stukje rijden
Van tip tap tip tap toe
Vos ratelt over steentjes
Van wobbel bobbel boe

Vos gaat een stukje rijden
Van tip tap tip tap toe
Vos ratelt over steentjes
Van wobbel bobbel boe

En muis gaat mee
Piep piep piep poe

En muis gaat mee
Piep piep piep poe
En mol rijdt mee
Rits rits rits roe
En vogel rijdt mee
Tsjiep tsjiep tsjiep tsjoe
En slang rijdt mee
sss, sss, sss, sss
En kever rijdt mee
Brom brom brom broe

Vos gaat een stukje rijden
Van tip tap tip tap toe
Vos ratelt over steentjes
Van wobbel bobbel boe
En muis gaat mee
Piep piep piep poe
En mol rijdt mee
Rits rits rits roe
Vos gaat een stukje rijden
Van tip tap tip tap toe
Vos ratelt over steentjes
Van wobbel bobbel boe
En muis gaat mee
Piep piep piep poe
En mol rijdt mee
Rits rits rits roe
En vogel rijdt mee
Tsjiep tsjiep tsiep tsjoe
Vos gaat een stukje rijden
Van tip tap tip tap toe
Vos ratelt over steentjes
Van wobbel bobbel boe
En muis gaat mee
Piep piep piep poe
En mol rijdt mee
Rits rits rits roe
En vogel rijdt mee
Tsjiep tsjiep tsjiep tsjoe
En slang rijdt me sss, sss, sss, sss

Vos gaat een stukje rijden
Van tip tap tip tap toe
Vos ratelt over steentjes
Van wobbel bobbel boe
En muis gaat mee
Piep piep piep poe
En mol rijdt mee
Rits rits rits roe
En vogel rijdt mee
Tsjiep tsjiep tsjiep tsjoe
En slang rijdt me sss, sss, sss, sss
En kever rijdt mee
Brom brom brom broee
En haas rijdt mee
Snif snif snif snoe
Vos gaat een stukje rijden
En iedereen rijdt mee
Hoezee!

Ritmestokjes gebruiken bij ‘Vos gaat een stukje rijden’
Stappenplan:
1. De kinderen gaan in een kring zitten. Een mooie kring maken kun je op deze manier snel
doen: handen vasthouden, zover mogelijk naar achter stappen en in een gaan kring zitten.
Handen loslaten.
2. De ritmestokjes uitdelen. Hele jonge kinderen kun je een ritme-eitje geven.
3. Je gaat zelf in de kring zitten. Jij bent de dirigent, de kinderen doen jou na. Afspreken dat
twee armen omhoog het stopteken is.

4. Het liedje zing je op de melodie van “Visje, visje in het water”. Je zingt heel langzaam want
anders kunnen de kinderen het niet volgen.
Tekst van het liedje:
Vosje, vosje is aan het rijden.
Vosje, vosje met een vaart.
Vosje, vosje is aan ‘t glijden.
Vosje, vosje dieren op z’n staart.

5. De ritmestokjes erbij gebruiken.
Stokjes rechtop in de handen houden.

Zing: Vosje, vosje is aan het rijden Stokjes wiegend omhoog en bij ‘rijden’ 8 keer stokjes
boven het hoofd tegen elkaar tikken.
Zing: Vosje, vosje met een vaart Stokjes omlaag en 8 keer op de grond tikken.
Zing: Vosje, vosje is aan ’t glijden Stokjes weer wiegend omhoog en stokjes 8 keer tegen
elkaar tikken.
Zing: Vosje, vosje dieren op z’n staart Stokjes weer omlaag en 8 keer op de grond tikken.
6. Stokjes nu als trommelstokjes vasthouden.
Je zegt: “Hé, er zijn allemaal dieren op de staart van de vos gekomen”. (Een beetje op
spannende toon)
“Eerst was er maar 1 dier” Langzaam Tik links, tik rechts. Eerst heel zachtjes.
“Toen kwam er nog een dier bij, en nog één, en nog één, en nog éen…” Steeds harder en
sneller tikken.
“En nog meer dieren en…stop!” Je doet je armen omhoog en alle kinderen doen dit na. Het is
stil.
7. Het liedje en het tikken met de ritmestokjes een paar keer herhalen.

Extra:
Dansen met kleurenslingers of gekleurde sjaaltjes. Woorden als hoog, laag, langzaam, snel, draaien
e.d. worden gebruikt.
Als de muziek stopt dan staan de kinderen stil.
De muziek is te vinden op Spotify. Bijvoorbeeld:
- Le carnaval des animaux: Aquarium
- Camille Saint-Saëns, ensemble Musique Oblique

Kijk voor meer ideeën ook eens op de website:
www.boestartpro.nl/boekidee. Hier staan vind
je nog andere ideeën bij het boek van Vos en
ook bij Hey Baby. En er zijn heel veel tips en
ideeën te vinden bij andere mooie
prentenboeken.

