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Lesplan 1.1 De Bluespoes 

Beleef de emoties van de bluespoes, zing mee en knutsel je eigen bluespoes 

 

Inhoud De kinderen leren over emoties; het uitbeelden en beleven. Ze klappen in een ritme en leren een lied zingen 

over de bluespoes die met emoties worstelt. Daarna (of ervoor) maken ze hun eigen bluespoes in een creatieve 

opdracht.  

Stappen  Gesprek over emoties n.a.v. de bluespoes en het uitbeelden ervan 

Liedje over de bluespoes aanleren 

De bluespoes knutselen 
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Emoties 
 

1. Voer een gesprek over emoties.  

 

Welke emoties kennen de kinderen? 

Wat is blij zijn eigenlijk? - Kinderen aan het woord.  

Hoe zie je eruit als je blij kijkt?- Kinderen doen het voor. 

Dan kijkt de leerkracht heel boos en vraagt: 'dus nu kun je zien dat ik blij ben?' - Kinderen zeggen waarschijnlijk nee.  

Hoe voel ik me dan als ik zo kijk?- Kinderen zeggen waarschijnlijk boos.Wat is boos zijn dan eigenlijk? - Gesprek hierover 

 

2. Plak emoties: kun je emoties op dingen plakken? 

 

Als je een boze smiley op een ding in de klas moet plakken, wat zou dat dan zijn? (een kind plakt de post-it bijvoorbeeld op een donkere wolk die op een 

poster te zien is of op een blok uit de bouwhoek omdat hij zo hoekig is. 

Laat een paar kinderen hun ideeën geven. 

Dan andere emoties: 

 Houd het simpel: verdriet, blij, gelukkig, bang.  

Voer steeds korte gesprekjes over die emoties. 

Dan misschien wel voor de kinderen nieuwe emoties zoals: chagrijnig, tevreden, hongerig, beledigd, speels, nieuwsgierig, bang, ondeugend. 

 

3. Dieren en emoties (eventueel boek 'Dag Poes' voorlezen) 

 

Zijn dieren ook wel eens blij, boos, verdrietig etc? 

Vertellen over de bluespoes: De bluespoes is een hele gewone poes.  

Misschien woont hij bij jou, of bij je vriendje of je oma.  

Misschien zit hij elke dag wel op de vensterbank naar buiten te staren.  

Soms is hij dan blij, soms verdrietig, soms geschrokken, soms chagrijnig.  

Jullie kennen vast allemaal wel een bluespoes. Hoe ziet de jouwe eruit? 

Kinderen vertellen wat over het uiterlijk van de poezen die ze kennen.  

Introduceer alvast de term lapjeskat voor de opdracht van straks. 

 

4. Gezamenlijk uitbeelden van de emoties van de bluespoes 

 

Beeld in de groep samen de emoties uit. Wees creatief en laat de kinderen elkaar inspireren. 
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Lied De Bluespoes 
 

Leer het lied De Bluespoes in stapjes aan.  

Gebruik de methode: 1 luisteren met gerichte luistervragen, 2 daarna het liedje in stapjes aanleren, bijvoorbeeld met de weggeefmethode. 

 

 

Of gebruik de video’s op youtube 

 

https://youtube.com/playlist?list=PL3FQMHrixTiMo0bntZKDVWfqr_irfxqRw 

 

 

Tekst De Bluespoes 

 

Wie ligt daar in het raam - de BluesPoes 

Wie kijkt mij ZIELIG aan - de Bluespoes 

Wat is het wat ze voelt? - de Bluespoes 

Weet je wat ze bedoelt? – Jaaaaa 

 

Ze wil brokjes in haar bakje, want ze heeft zo'n honger nu 

 

Wie ligt daar in het raam - de BluesPoes 

Wie kijkt mij BOZIG aan - de Bluespoes 

Wat is het wat ze voelt? - de Bluespoes 

Weet je wat ze bedoelt? - Jaaaaa 

 

Zij wil klimmen in gordijnen maar dat mag niet van mama 

 

Wie ligt daar in het raam - de BluesPoes 

Wie kijkt mij BANGIG aan - de Bluespoes 

Wat is het wat ze voelt? - de Bluespoes 
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Weet je wat ze bedoelt? - Jaaaa 

 

Nou, de buurhond die wil spelen maar hij speelt altijd de baas 

 

Wie ligt daar in het raam - de BluesPoes 

Wie kijkt mij VROLIJK aan - de Bluespoes 

Wat is het wat ze voelt? - de Bluespoes 

Weet je wat ze bedoelt? - Jaaaaa 

 

Ze ziet brokjes in haar bakje en ze smult er lekker van 

 

Wie ligt daar in het raam - de BluesPoes 

Wie kijkt mij LUI aan - de Bluespoes 

Wat is het wat ze voelt? - de Bluespoes 

Weet je wat ze bedoelt? - Jaaaaa  

 

Ze wil slapen, ze moet gapen, want de bluespoes die is moe 
 

 

Speel de audio af en zing mee of zing het lied zelfstandig met de klas zonder audio 
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Maak je eigen Bluespoes 
 

 

Iedereen maakt zijn eigen bluespoes (print zie onder)  

De bluespoes is een lapjeskat. 

Je kunt je eigen lapjeskat maken door kleine stukjes stof op de poes te plakken.  

Werken met papier en verf kan ook. 

Welke stoffen, kleuren en patronen passen bij jouw eigen bluespoes? 

Je mag het helemaal zelf bedenken. 
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