
Opdracht muziek  
 
Er zijn veel, heel oude kinderliedjes die nu nog steeds gezongen worden.  
Dat zijn vooral liedjes voor baby’tjes, peuters en kleuters. Jij leerde  
die liedjes van je ouders, je ouders leerden die liedjes van hun ouders en  
die weer van hun ouders en zo gaat het door. Dat heet overlevering.  
Die liedjes bestaan dus nog door overlevering. Ook op de crèche en in  
groep 1 en 2 worden die liedjes nog gezongen.   
 
Opdracht 1:  
Hieronder staat een lijst van oude kinderliedjes.  Welke liedjes ken jij nog? Geef dit aan door 
middel van een kruisje. 
 

oude kinderliedjes ken ik ken ik 
niet 

Altijd is Kortjakje ziek   

Vader Jacob, vader Jacob   

2 emmertje water halen   

Ik zag twee beren broodjes smeren   

Boer, wat zeg je van mijn kippen   

Op een grote paddenstoel   

Jan Huijgen in de ton   

In een groen groen groen knollen 
knollenland 

  

 
Opdracht 2: 
https://www.youtube.com/watch?v=1hcPPuYwqPI  
Op deze site staan heel veel kinderliedjes van heel vroeger. Luister er naar. Noteer 10 liedjes 
en geef net als hierboven aan of je ze wel of niet kent. 
 
 

oude kinderliedjes ken ik ken ik niet 

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

https://www.youtube.com/watch?v=1hcPPuYwqPI


 
Opdracht 3: 
Er zijn veel variaties van het liedje zag 2 beren broodjes smeren. Zie hieronder. 
Bedenk nu zelf een couplet of meer. Kies een dier of onderwerp waar je gemakkelijk op kunt 
rijmen. Bv. mieren of giraffen. Het moet wel gek zijn, natuurlijk! 
Onder de stukjes die moeten rijmen, staat een streep.  
 
Ik zag twee beren 
Broodjes smeren.  
Oh, dat was een wonder 
Het was een wonder, boven wonder 
Dat die beren smeren konden 
Hi hi hi, ha ha ha 
Ik stond er bij en ik keek er naar 
 
Ik zag twee slangen 
De was op hangen 
Oh, dat was een wonder 
Het was een wonder, boven wonder 
Dat die slangen, hangen konden 
Hi hi hi, ha ha ha 
Ik stond er bij en ik keek er naar 
 
Ik Zag twee koeien 
Bootje roeien 
Oh, dat was een wonder 
Het was een wonder, boven wonder 
Dat die koeien, roeien konden 
Hi hi hi, ha ha ha 
Ik stond er bij en ik keek er naar 
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Bonusopdracht: 
Maak een tekening van het zelfgemaakte couplet dat het allerbest is gelukt. Schrijf de tekst er 
heel mooi bij.  
 

• Misschien is er tijd om in de muziekles samen met de klas de oude liedjes te zingen. 
Maar dan wel eerst vertellen wat jullie bij deze opdracht gedaan hebben. 
 


