Dans je mee?

Wist je dat leren door dans leuker is en makkelijker gaat? Steeds meer onderzoek wijst uit
dat kinderen sneller en beter leren als een begrip (taal of rekenen) wordt gekoppeld aan een
beweging. En dat kan uitstekend in dans. Zet de spullen aan de kant, start de muziek en
dans! In de klas, de gymzaal, op straat en natuurlijk ook gewoon thuis.
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Rekendans De verjaardag
Voor kinderen in groep 1 & 2
Aantal kinderen: maximaal 1 klas.
Begrippen: inpakken, eromheen, eroverheen
Materiaal: dik gekleurd lint
Muziek: klassieke muziek (voor ritme en concentratie), bijvoorbeeld cd van de Efteling
Werkwijze: maak tweetallen, 1 kind is het cadeau
en zit in kniezit op de grond, 1 kind is de inpakker,
heeft het lint in de hand en staat naast het cadeau.
De muziek wordt gestart. De docent geeft opdrachten
als: ‘We gaan inpakken, let op: het lint gaat eroverheen,’ en ‘Let op: nu gaat het lint eromheen.’ De
docent doet de beweging voor, benoemt wat ze doet
en danst met de kinderen mee.
Belangrijk: elke talige instructie wordt gegeven in
combinatie met een beweging!

Tekst Lizzy de Wilde
Beeld Nicole Romijn

Meer weten?
Studio Swing laat kinderen leren door dans. Hoofd en lichaam
werken namelijk samen aan de verwerving van taal en
rekenen. Voor informatie over swingende lessen en de
opleiding tot swingdocent: www.studioswing.nl
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Dit artikel kreeg je van Educare!
Educare is een tijdschrift over opvoeden en onderwijzen vanuit verbondenheid. Het wordt
uitgegeven door Stichting Universele Opvoeding en verschijnt 5x per jaar. Ieder nummer
bevat een uitneembaar katern met praktische oefeningen en informatie die je thuis en/of
in de klas kunt uitvoeren.
Wanneer je op de hoogte wilt blijven van nieuws over opvoeding en onderwijs in
verbondenheid, dan kun je je inschrijven op onze digitale nieuwsbrief. We sturen je dan
ook bericht wanneer de nieuwe Educare (het tijdschrift) uitkomt. We gebruiken de
nieuwsbrief tevens voor nieuws wat niet in het tijdschrift gedrukt kon worden en om je op
de hoogte te houden van ontwikkelingen op onze websites.
Schrijf je nu in op de nieuwsbrief en ontvang direct 6 Educare katernen (pdf):

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Leren met Hart Focus
Schatgraven in jezelf
Verrassend tekenen
Opgroeien in verbondenheid
Leren kun je leren
De rol van spiegelneuronen

Je vindt het inschrijfformulier op onze homepage op www.educare.nl
Op onze website kun je ook een abonnement afsluiten op het tijdschrift zelf of ter
kennismaking een proefnummer aanvragen.
De websites van Stichting Universele Opvoeding:
 www.educare.nl – alles over het tijdschrift Educare
 www.opvoedingsboek.nl – wekelijks een boekbespreking...
 www.opgroeieninverbondenheid.nl – wekelijks een praktische tip...
 opvoedingenonderwijs.ning.com – digitale ontmoetingsplaats voor leden
Copyrights van alle teksten en foto’s in deze pdf berusten bij Stichting Universele Opvoeding en de
respectievelijke auteurs en fotografen. Je mag er niets uit kopiëren zonder hier vooraf
toestemming voor te vragen. Je mag wèl deze pdf in zijn geheel doorgeven aan vrienden en/of
collega’s van wie je denkt dat ze belangstelling hebben voor de inhoud ervan.
St. Universele Opvoeding – Hendrik Marsmanweg 16 – 4103 WS Culemborg – redactie@educare.nl

