
HU HA HALLOWEEN
Interactief voorlezen gedicht ‘de reis van Blikje’  

- We luisteren naar het lied ‘Hu Ha Halloween’. 
- We leren het lied d.m.v. voor- en nazingen. 
- Variatie 1: laat de kinderen zelf een strofe verzinnen. 
- Variatie 2: Zing de verschillende strofes als griezelfiguren; een heks met een hoge stem, een 

brullend monsters, een bang spook,… 

Skeletten knutselen 

- Geef elke leerling een zwart A3 papier, een stukje wit papier, oorstokjes, een schaar, knutsellijm 
en een penseel (voor te lijmen). 

- We tekenen een hoofd en bekken op het wit papier en knippen dit uit. 
- We knippen de oorstokjes in verschillende lengtes en vormen op het zwart papier een skelet. 
- We plakken met de knutsellijm en penseel de oorstokjes op het blad. 
- Variatie: versier het blad met zwarte en oranje confetti stippen van verf of teken leuke hoedjes of 

gekke schoenen met potloden.  

De app ‘ChatterPix' 

Met de app ‘ChatterPix’ laat je letterlijk je tekeningen of andere creaties tot leven komen. Je kan 
een foto maken van de werken van de kinderen, tekent dan een mondje op een figuur dat je 
graag wil laten praten, en laat dan de leerling een boodschap inspreken. Zo krijgt zijn of haar 
kunstwerkje een leuke wending!  

Je kan dit doen met de geknutselde skeletten, of de leerlingen een Halloween tekening laten 
maken. 

Drama-spel griezelfiguren 

	 Een spel dat ik regelmatig speel met de kinderen is het kaartjes-drama-spel. De kinderen vinden dit 
	 super leuk en het is in alle thema’s mogelijk te maken! Voor dit thema maakte ik kaartjes met 	 	
	 verschillende griezelfiguren op afgebeeld. 1 leerling trekt een kaartje en beeld het uit. De andere 	
	 leerlingen moeten nu proberen te raden wat hij/zij uitbeeld. Wordt het geraden? Dan is de 	 	
	 volgende aan de beurt.  
	 Variatie 1: Laat meerdere leerlingen een kaartje trekken en laat ze samen in dialoog gaan. 	 	
	 Zonder te zeggen wie ze zijn moet het voor de klas duidelijk worden. 
	 Variatie 2 : Laat 1 leerling naar buiten gaan en laat heel de klas samen 1kaartje uitbeelden.  
	 Variatie 3: laat 1 leerling naar buiten gaan, geef elke persoon in de klas een personage. Kan 	 	
	 deze leerling raden wie welk griezelfiguur is?  
	 Variatie 4: Geef alle leerlingen een kaartje, maar zorg dat er van elk kaartje 2 zijn uitgedeeld. 		
	 De leerlingen lopen door elkaar door de klas. Kunnen ze hun partner vinden? 
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BEELD - MUZIEK - DRAMA - MEDIA 
De leerlingen maken kennis met brullende 

monsters en zwarte katten in het lied ‘Hu Ha 
Halloween’. Ze maken een skelet van 

oorstokjes, verzinnen een verhaal dat tot 
leven komt met de app ‘ChatterPix’ en 
beelden verschillende griezelfiguren uit. 

BENODIGDHEDEN 
liedjestekst + akkoorden 

Het lied ‘Hu Ha Halloween’ 
Kaartjes-drama-spel: Halloween 

De app ‘ChatterPix’ 

Gitaar/piano indien je zelf begeleid 
Wit en zwart papier 

Oorstokjes 
Scharen 

Knutsellijm 
Penselen 

Een zwarte stift 
Papier 

Extra opdrachten 
kleurplaat, spelletje: dobble, woordzoeker 
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