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Songs to wash your hands

Songs to wash your hands
Beste leerkrachten, ouders en verzorgers,
Hieronder vind je links naar Engelse liedjes over handen wassen. Deze kun je beluisteren tijdens het
handen wassen.
Je kunt er als volwassene ook wat spelletjes aan plakken om je kind wat Engelse woorden te leren.
Hieronder vind je aanwijzingen hoe je dat aan kunt pakken. Het gaat om samen plezier hebben.

Stappenplan
Stap 1 Bereid in je eentje één lied voor. Kies het juiste niveau voor je kind.



Luister zonder je kind naar het lied. De links staan op pagina 4. Let vooral op de
kernwoorden.
Lees de spelletjes door. Die staan op pagina 5 en 6. Kies er een of twee die bij jou passen.

Stap 2 Ga samen op een rustige plek zitten en leer de kernwoorden van één lied aan.
 Bied (een deel van) de kernwoorden aan met je eigen handen, bewegingen, je stem en
de plaatjes van pagina 2 en 3. Laat je kind de woorden herhalen. Als het een doe-woord
is, laat je het uitbeelden.
 Bied de kernwoorden nogmaals aan en laat je kind ze herhalen
o met een gekke stem (als een robot, met een hoge stem, als de grote boze wolf)
o terwijl ze een beweging doen (terwijl je op een been staat of met je armen zwaait.)
Stap 3 Luister samen naar het lied.
 de 1e keer kijken en luisteren
 de 2e keer meedoen met de bewegingen
 de 3e keer meedoen met de bewegingen en meezingen
Stap 4 Doe een of twee extra spelletjes.
Stap 5 Evalueer met je kind hoe hij/zij het ervaren heeft en wat hij/zij geleerd heeft.
Geef gerichte complimenten (Bijvoorbeeld: Ik vond het knap dat je al zoveel bewegingen mee
kon doen. Ik hoorde dat je de woorden X en Y al goed wist.)
Stap 6 En morgen of overmorgen? Herhaal een aantal stappen.
Het beste is om dat een aantal dagen achter elkaar te doen. Na een aantal dagen zal je kind
de kernwoorden herkennen en een aantal al zelf kunnen noemen!

Have fun and stay safe!
Paulien Lammers
www.paulienlammers.nl

met medewerking van Clare Cole
www.englishforschools.nl
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Leer alleen de kernwoorden aan. Die zie je bij de liedjes.
Noem een woord en laat je kind het aanwijzen en nazeggen.
Parts of your hand
your hand
the palm of your hand
your fingers:
1. your thumb
2. your index finger = your forefinger
3. your middle finger
4. your ring finger
5. your little finger = your pinky = your pinkie
the insides of your fingers
your fingertips
your wrist

the back of your hand
the back of your fingers

your nails

your knuckles
a fist

a clean hand
a dry hand

soapy hands

Types of hands

a dirty hand
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What you need

a tap

(a bar of) soap

soap (from a soap dispenser)

a brush
What you do

a paper towel

a hand towel

Apply soap.

Turn on the tap.

Work up a lather.

Wash the palms of your hands. Wash the backs of your hands. Wash between your fingers.

Wash between your fingers again. Rinse your hands.

Dry your hands.

Turn off the tap with the towel. Throw away the towel.

Thumbs up 
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Song 1

Wash your hands (voor de onderbouw)

Tree Top Family

https://youtu.be/ooHTRqt9JeI

Doe-woorden

Lichaamsdelen

Andere woorden

wash
eat

hands

easy as can be
nice
clean

Song 2

Wash your hands (voor de onderbouw)

The Singing Walrus

https://youtu.be/dDHJW4r3elE

Doe-woorden

Lichaamsdelen

Andere woorden

wash
show
rub
dry
shake
come along

hands
Extra
fingers
little finger / pinkie
big finger / thumb

everybody
soap
soapy
dirty
dry
clean

a snack
after
again

time to
before you eat
when you come home
in the bathroom
after you play

Song 3

How to wash your hands (voor de middenbouw)

NHS

https://youtu.be/S9VjeIWLnEg

Doe-woorden

Lichaamsdelen

wet (your hands)
apply (soap)
rub
rinse
Extra
turn on (the tap)
turn off (the tap)

hands
palms
knuckles
fingers

Andere woorden
the insides of your fingers
the back of your fingers
thumbs
nails

soap
time to
happy
clean
for you

Song 4

Washy washy clean (voor de middenbouw en bovenbouw)

HPBsg

https://youtu.be/zxlQn7KaCNU

Doe-woorden

Lichaamsdelen

wash
clean
scrub
start

hands
palms
fingers
back (of the hands)

rub
move on to
rinse
dry

Andere woorden
back (of the fingers)
(base of the) thumb
fingernails
wrists
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it’s fun
know
understand
it’s a simple plan
details
okay
soap
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Spelletjes
1
Plaatjes aanwijzen
Gebruik de plaatjes (kan op tablet of geprint).
Noem een willekeurig woord en laat je kind het woord herhalen en het goede plaatje aanwijzen. Als
je kind eraan toe is, kun je de rollen omdraaien.
2
Kim spel
Gebruik de plaatjes (kan op tablet of geprint).
Laat je kind de ogen sluiten. Dek één plaatje af met een stukje papier. Laat je kind raden welk woord
weg is.
Do the challenge: Haal alle plaatjes weg. Hoeveel woorden kan je kind herinneren?
3
Plaatjes op volgorde leggen
Print pagina 2 en 3 en knip de plaatjes los.
Noem een plaatje; je kind pakt het. Noem een tweede plaatje; je kind legt het naast het eerste
plaatje. Ga zo door. Kijk goed hoeveel je kind aankan. Benoem alle plaatjes. It’s for fun, not a test.
Draai de rollen om: je kind noemt de plaatjes en jij legt ze neer.
4
Welk woord ontbreekt?
Print pagina 2 en 3 en knip de plaatjes los.
Kies 5 tot 7 plaatjes uit. Leg ze naast elkaar en noem ze samen hardop met je kind. Laat je kind de
ogen sluiten. Haal één plaatje weg. Laat je kind de ogen openen. Je kind noemt alle plaatjes, ook het
plaatje dat weg is. Haal langzaam alle plaatjes weg. Kijk goed hoeveel je kind aankan. It’s for fun, not
a test.
5
Memory
Print pagina 3 tweemaal op dikker papier zodat het niet doorschijnt. Knip alle plaatjes los (even
groot). Speel Memory.
Do the challenge: Print de plaatjes driemaal: dan zoek je setjes van drie.
6
Slimme papegaai
Wijs een deel van je hand aan en benoem het. Je kind herhaalt het woord (= papegaai).
Wijs een deel van je hand aan en noem een fout woord. Je kind herhaalt het niet maar is stil (=
slimme papegaai).
Jij: This is my index finger (je wijst naar je wijsvinger).
[Kind: This is my index finger.]
Jij: This is my thumb (je wijst naar de palm van je hand).
[Kind zwijgt.]
7
‘Simon says’ (Nederlands ‘Commando’)
Als je zegt: Simon says, Dry you hands, droogt je kind de handen.
Als je zegt: Dry your hands (zonder Simon says), mag je kind niets doen.
Je kunt er een competitief spel van maken:
- als je kind het correct uitvoert, krijgt het een punt.
- als je kind het niet correct uitvoert, krijg jij een punt.
Misschien kan je kind jou instructies geven na een tijdje!
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8
Point to / Touch
Laat je kind dingen aanwijzen of aanraken met een bepaald deel van de hand (niet te veel in het
gezicht). Als je kind de kleuren kent of een aantal eenvoudige dingen die te zien zijn in de ruimte
waar je je bevindt, gebruik je die woorden. Je kunt ook woorden nemen die veel op het Nederlands
lijken (bijvoorbeeld television, computer, cat).
Point to something red with your thumb.
Point to the television with the back of your hand.
Point to something yellow with your index finger. Point to the cat with the palm of your hand.
Point to something big with your middle finger.
Touch the table with one nail.
Point to a ring with your ring finger.
Touch your right foot with your left hand.
Point to something small with your little finger.
Touch your bottom with two hands.
9
Balspel
Print de plaatjes en leg ze op de grond. Zorg dat je een zachte bal of een pittenzakje hebt.
 Je kind gooit de bal. Het woord dat je kind raakt moet hij/zij benoemen.
 Noem een woord. Je kind moet proberen het woord te raken met de bal.
10
Nog een balspel
Teken een heel grote hand op een wit vel papier. Leg het op de grond of hang het op. Zorg dat je een
zachte bal of een pittenzakje hebt.
 Je kind gooit de bal. Het deel van de hand dat je kind raakt moet hij/zij benoemen.
 Noem een deel van de hand. Je kind moet proberen het woord te raken met de bal.
11
De maan is rond …
In het Nederlands hebben we het versje: “De maan is rond, de maan is rond. Hij heeft twee ogen,
een neus en een mond.” Je tekent dan iets op de rug van je kind, die moet raden met welke vinger
dat was. Hetzelfde spel kun je in het Engels spelen.
I’m going to draw the moon on your back. You’ll have to guess which finger I am using.
In het Engels kennen ze een soortgelijk versje. Dan gaat het over het tekenen van de maan op de
tafel. Een kind moet je dan precies nadoen. Dus als jij ‘stiekem’ met links tekent of ‘stiekem’ met een
kuchje begint, moet het kind dat ook doen.
The moon is round, has two eyes, a nose and a mouth. Now you.

Meer handenwasliedjes
Song 5
Song 6
Song 7
Song 8
Song 9
Song 10

The Wiggles Handwashing song | Unicef
I’m washing my hands
I’m gonna wash my hands many times today
When do I wash my hands?
Scrub squad (op melodie van Vader Jacob)
Pump the pump
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https://youtu.be/_02FuyeCWFU
https://youtu.be/egt_2WBjeOM
https://youtu.be/bNgLoYhV5sI
https://youtu.be/AeTCK7CjpIk
https://youtu.be/aK3jqQNkvdE
https://youtu.be/d5qovHD_kjQ
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