https://www.youtube.com/watch?v=L4Do6AG1TkU
Sinterklaasliedjes + uitleg
Andere ideeën:
- Het filmpje laten zien en daar quizvragen over stellen
- Kwartet van Ed
- Rijmwoordenopdracht - wie weet de meeste rijmwoorden (paard, boek, Sint, Piet etc)
- Ik struin mijn kasten af voor wat kleine cadeautjes voor een dobbelspel
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1. Op het hoofd
a. Mijter van Sint
b. Hoed
c. Pet
d. Muts

2. Haar op het gezicht
a. Baard van Sint
b. Bakkebaard
c. Snor
d. Sik
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3. De buitenkleding
a. De mantel van Sint
b. De jas
c. De vest
d. De regenjas

4. De binnenkleding
a. De lange jurk van
Sint
b. De korte jurk
c. De lange broek
d. De korte broek
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5. Hulp bij het lopen
a. De staf van Sint
b. De wandelstok
c. De rollator
d. Het looprek

6. De Sieraden
a. De Ring van Sint
b. De armband
c. De ketting
d. Het horloge
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7. Aan mijn handen
a. De handschoenen
van Sint
b. De wanten
c. De huishoudhandschoenen
d. De werkhandschoenen

8. Het Sinterklaasfeest
a. De hulp Piet
b. De cadeautjes
c. De pepernoten
d. Het gedicht
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9. De dieren
a. Het paard van Sint
b. De pony
c. De ezel
d. De zebra

10. Varen
a. De stoomboot van
Sint
b. Het containerschip
c. De zeilboot
d. De veerboot
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Sinterklaas
In Nederland is het vaak koud in december
en het wordt ook vroeg donker
Dat is niet zo leuk
En daarom vieren we in december veel feest
Op 5 december vieren we de verjaardag van Sinterklaas
Dit is Sinterklaas, of Sint Nicolaas, of de Sint
De Sint is heel oud
Hij heeft een lange witte baard
En hij rijdt vaak op zijn paard
Hij draagt rode kleren
En dit is Piet, Piet helpt Sinterklaas
Sint en Piet wonen in Spanje
In december komen ze met een grote boot naar Nederland
Ze nemen het paard van Sinterklaas mee
En ze nemen ook heel veel cadeautjes mee
en letters van chocola
En andere lekkere dingen
De kinderen van Nederland houden natuurlijk
veel van Sint en de Pieten
Want ze krijgen cadeautjes
Ze zingen liedjes voor Sinterklaas
En Sinterklaas zwaait en de Pieten gooien met kleine koekjes
De koekjes heten pepernoten
Op 5 december is Sinterklaas jarig
Hij krijgt geen cadeautjes, nee hij geeft cadeautjes
Hij geeft cadeautjes aan alle kinderen
Voordat de kinderen gaan slapen
Zetten ze hun schoen bij de verwarming of de open haard
Ze doen een mooie tekening in de schoen
En een wortel voor het paard van Sinterklaas
Ze zingen een liedje

Sinterklaas kapoentje
Gooi wat in mijn schoentje
Gooi wat in mijn laarsje
Dank u Sinterklaasje
En dan gaan ze slapen
‘s Nachts lopen het paard, Sinterklaas en de pieten over
het dak
Piet heeft een grote zak
In die zak zitten cadeautjes en pepernoten
Piet gaat door de schoorsteen naar binnen
De schoorsteen is vies
En daarom is het gezicht van Piet een beetje zwart
Piet doet pepernoten, chocoladeletters en kleine
cadeautjes in de schoen
En dan klimt hij zachtjes door de schoorsteen naar buiten
Als de kinderen wakker worden zijn ze erg blij
Ze eten de pepernoten en de chocola
En ze spelen met hun nieuwe speelgoed
Sint en Piet komen ook op de basisschool
De kinderen zingen, de Pieten maken grapjes
En Sinterklaas zwaait
Is Sinterklaas ook een feest voor volwassenen? Ja hoor
Veel Nederlandse families vieren Sinterklaas
Iedereen schrijft zijn naam op een briefje
Ze doen de briefjes in een mand
Alle mensen pakken dan een briefje
Ze lezen de naam op het briefje
Maar ze laten het aan niemand zien
Het is een geheim
Wie staat er op jouw briefje?
De naam van je broer?
Dan moet je een cadeau voor je broer kopen.
En je moet ook een gedicht schrijven
Dit is een gedicht:
Lieve Lisa
De Sint is altijd blij om jou te zien
Je bent het mooist van alle vrouwen
O, was hij nog maar negentien
dan zou hij met je trouwen.
Liefs van de Sint

Op 6 december gaat Sint weer naar Spanje
De kinderen zijn verdrietig
En de ouders? Zijn de ouders ook verdrietig?
Nee hoor, zij vinden het wel lekker rustig
(liedje)
Dag Sinterklaasje dag dag
Dag dag Sint en Piet
Dag Sinterklaasje luister naar ons afscheidslied

In december is het vaak koud en vroeg donker

Dit is Sinterklaas/De Sint/Sint Nicolaas

Dit is Piet. Hij helpt Sinterklaas.

Sint en Piet komen met een grote boot naar Nederland.

Ze nemen letters van chocola en pepernoten mee.

De kinderen van Nederland houden veel van de Sint.
Want ze krijgen cadeautjes en lekkers.

Piet deelt pepernoten uit.

Op 5 december is Sinterklaas jarig. Hij krijgt geen cadeautjes, hij geeft
cadeautjes.

Het cadeautje

De kinderen zetten hun schoen bij de verwarming of open haard. Ze zingen ook
een liedje.

In de schoen stoppen de kinderen een tekening voor de Sint en een wortel voor
het paard.

De pieten klimmen door de schoorsteen en doen cadeautjes in de schoen.

De kinderen krijgen veel cadeautjes.

Sinterklaas komt op bezoek op de basisschool.

Ook volwassenen vieren Sinterklaas. Ze schrijven hun naam op een briefje.
Ze doen de briefjes in een mand. Dat heet ‘lootjes trekken’.

