
 

 
 

Een oude dromedaris 
Lesmateriaal bij ‘Apennoten’ 

Inleiding voor kringgesprek (optioneel): 
In de woestijn woont een heel groot beest, de dromedaris. Op zijn rug heeft hij één bult. Die 
heeft hij nodig om dagen zonder water en eten te kunnen. De woestijn is namelijk héél 
groot en enorm heet. Vaak is er nergens water en voedsel te vinden. En als hij dan eindelijk 
water ziet, dan drinkt hij soms wel honderd liter! 
 
Welke dieren wonen er nog meer in de woestijn? Wonen er ook pinguïns in de woestijn? 
Nee? Nou ik ken een liedje waar wél een pinguïn in de woestijn staat. Luister maar eens!  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

Beluisteren 
‘Een oude dromedaris’ met zang kan je hier beluisteren. 
De instrumentale versie kan je hier beluisteren. 
 
Bewegen 
Bij dit liedje kan je bewegingen aanleren bij de kinderen. Zo leren ze door de bewegingen de 
begrippen ‘links’ en ‘rechts’. Hoe kan je dat aanleren? Bijvoorbeeld door een bandje om de 
linker pols te doen, zo weten de kinderen dat dat hun linkerhand is.  
Daarnaast knijpen de kinderen aan het eind van het liedje in een toeter. Deze toeter kan je 
zelf maken of je maakt gebruik van een bestaande toeter.  
 
Wat hebben wij in de uitzending gebruikt? 

- Bandje om de linker pols 
- Fiets toeter 
- Aankleding van de dromedaris en pinguïn 

 

Speelwijze 
Laat tijdens het zingen de kinderen uitbeelden wat er gebeurd. Dus wanneer je zingt over 
de dromedaris, laat je één kind (mogelijk verkleed als dromedaris) sjokken langs de rest.  
Wanneer er gezongen wordt over de pinguïn precies zo. Alle kinderen kunnen vervolgens 
meebewegen op de woorden ‘eerste links, de tweede rechts’ met bijbehorende gebaren 
naar links en rechts. Zie ook de uitzending.  
Aan het einde mag één kind op de ‘TOET!!’ hard toeteren. (zie bladmuziek) 
 
Instrument 
Het instrument dat centraal staat in de uitzending ‘Een oude dromedaris’ is de sousafoon.  
Hier kan je voorbeeld van de sousafoon vinden en hieronder wat leuke feitjes.  
 
Wist je dat… 

- De sousafoon vroeger een toeter naar boven had? Alleen op deze manier kwam er 
allemaal water in de toeter! Daarom hebben ze de toeter naar voren gebouwd. 

- Een sousafoon speciaal gemaakt is om ermee te marcheren? Je kan jezelf er 
namelijk doorheen steken en dan blijft hij op je schouder hangen. 

- Een sousafoon wel 15 of 20 kilo kan wegen? Hij weegt dan ongeveer evenveel als 
een kind van vijf of zes!  

 
Aflevering 
De volledige uitzending kan hier bekeken worden. 
 

https://www.zappelin.nl/playlists/39
http://download.omroep.nl/ntr/schooltv/apennoten/apennoten_28_mp3_eenoudedromedaris.mp3
https://www.zappelin.nl/playlists/38
https://www.zappelin.nl/apennoten

