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Rekenen is het leukste vak
Tekst en muziek  K. Sijbrandij     

Groep  middenbouw

Thema  rekenen, zingen, vriendschap

Lesduur  25 minuten

Discipline  Muziek

Te combineren met het vak   Rekenen, Taal

Benodigdheden  → CD-speler

 → Digibord of schoolbord

Rekenen is het leukste vak  is een uitstekend lied om voor of tussen 

cognitieve vakken te zorgen voor ontspanning, nieuwe energie en 

creativiteit. Je kunt inzingen met de tafelcanon/tafelrap.  

Terwijl de kinderen hun rekenboeken pakken begint de leerkracht met 

de eerste regel van dit lied: Sommen, sommen, sommen, ‘k ga van grote optelsom-

men. Zing het nog ’s en verzin met de kinderen zoveel mogelijk visuele ondersteu-

ning. De docent zingt en de kinderen doen de gebaren erbij. Vervolgens mogen ze 

sommen, sommen, sommen meezingen en de gebaren erbij doen. De volgende stap 

is het meezingen van ‘Ik reken op jou, jij rekent op mij’.

Let goed op de tips uit de video.

Laat daarna het hele liedje horen en oefen het refrein mbv de tekst 

op het digibord.

Verder op volgende pagina >>

Introductie

Aanleren van het lied
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Rekenen is het leukste vak

TIP  

1. Lukt het niet om de e2 (hoge e) te halen, dan kun je ook de 

 voorgaande noot/toon herhalen.

2. Visualiseer de begrippen hoog en laag door middel van tekeningen 

 (punt en lijn) en beweging…..

Kun je een tekeningetje maken?

Van hoog naar laag, meewijzen en mee zingen: een glijtoon van boven naar beneden, 

alsof je van een glijbaan afgaat. En natuurlijk andersom. Kunnen de kinderen ook 

een ontwerp maken en uitvoeren? Laat ze er een verhaal bij verzinnen 

(bv. in de speeltuin….)

Denk aan: 

een klank, een stap, groter, dikker is hard. Kleiner, dunner is zacht. 

3. Door humor wordt het spannend en leuk om te doen voor jou en de 

 kinderen en zul je resultaat boeken. 

 Het gaat om het laten ervaren van hoog en laag door de kinderen. 

 Wat gebeurt er met je keel, je stem en je hoofd.

4. Zoals Suzan vertelt in de video kun je de tekst versterken door gebaren.   

 Dit maakt het voor kinderen die niet auditief zijn ingesteld een stuk makkelijker.

Zing dit liedje op cijfers in een steeds terugkerende reeks. 

Begin bij 6, dan 5, 4 en tenslotte 3. Kun je dit ook in het Engels?

Dit is een goed concentratiespel en de leerlingen zijn bezig met cijfers. 

Dit is ook een leuke energizer voor aan het begin van de rekenles of taalles.

De tafelrap kun je ook in het Engels doen. Ondersteun de rap met 

zelfgemaakte klankkaarten/ritmische bouwstenen zoals:

Rits op en neer

Het scheuren van papier

Tikken tegen glas

Met een potlood langs een multomapring

De volgende keer dat de rekenles begint en de boeken moeten worden gepakt 

staat dit lied op het bord!

Zangtips/suggesties 
t.b.v. het lied

Extra
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