KRIK KRAK
Deel de werkbladen uit.
Lees samen met de kinderen het inleidend tekstje en bekijk de foto’s.
Kent iemand het Krik Kraklied?
Luister samen naar ‘Audio: Krik Krak’.

HIER IS ANDRÉ, DE RIJMPJ ES DJ.
Koor:

Overal, overal, waar de meisjes zijn,
waar de meisjes zijn.
Overal, overal, waar de meisjes zijn,
daar is het bal!

André:

Amai, wat een ambiance hier.
Waar is dat feestje?

Koor:

Hier is dat feestje!

André:

Sjjjt! Ik hoor iets. Horen jullie het
ook?

Koor:

Het zijn takjes… krakende takjes…

André:

Kleine takjes… KRIK, grote takken…
KRAK

Koor:

Krik Krak

André:

Ju la la!

Koor:

Haaahaaahaaaa!

André:

Hé, ik heb een idee! We mixen de
rijmpjes aan elkaar. Hier gaan we.

Koor & André:
Krik Krak ju lala
Ju lala krik krak
En overal, en overal,
Waar de meskes zijn
Waar de meskes zijn
En overal waar de meskes zijn is’t
bal
Koor:

Wihoooo! Super DJ André.
Dansen maar!

TOT DE VOLGENDE KEER,
DAN IS ANDRÉ ER WEER!

1

Niemand kent de betekenis van de tekst van het Krik Kraklied. Niemand weet
zeker hoe het liedje ontstaan is. Sommigen denken dat de geluidjes ‘krik’ en ‘krak’
verwijzen naar krakende takjes. Dat zou dan iets te maken kunnen hebben met de
aankomende winter. Anderen vertellen dan weer dat het Krik Kraklied een mengeling
is van oude kinder- en nonsensrijmpjes. Nonsensrijmpjes zijn gedichtjes zonder veel
betekenis. Het is heel leuk om die zelf te schrijven.
Laten we dat eens proberen! Neem het werkblad 2 er bij. Zet de kinderen even op
weg. Daarna kunnen de leerlingen de schrijfopdracht alleen of per twee uitvoeren.

STAP 1: WOORDEN VERZAMELEN.

Bij deze opdracht is het de bedoeling om 20 woorden te verzamelen die daarna
gebruikt kunnen worden in het rijmpje. Hiervoor moeten de leerlingen 2 rijtjes
aanvullen. Het nieuwe woord moet telkens één letter verschillen van het vorige.
Vul klassikaal 3 woordjes aan in het eerste rijtje zodat de kinderen het systeem
begrijpen. Daarna kunnen ze zelfstandig aan de slag. Voor het tweede rijtje moeten ze
zelf een startwoord kiezen van 3 of 4 letters.
Bijvoorbeeld:
Rijtje 1: krik – krak – krat – kram – krom – trom – tros – trol – brol – brok
Rijtje 2: kat – lat – zat – zet – met – mot – pot - rot – rat – ram

STAP 2: BEDENK EEN RIJMPJE VAN 8 REGELS.

Er zijn geen echte spelregels voor het schrijven van een nonsensrijmpje. Probeer
alvast zo veel mogelijk verzamelde woorden te verwerken in het rijmpje. Indien nodig
mogen er ook andere woorden aan worden toegevoegd. Rijmen mag, maar hoeft niet.
Het moet alleen goed klinken!
Bijvoorbeeld:
Krik krak krat krom
Krik krak krat trom
De kat at een lat
Ze zat met een rat
Brok in de pot
En de lat was krom
Krik krak krat trol
Krik krak krak brol
Laat de kinderen hun eigen nonsensrijmpje inoefenen. Wie per twee heeft gewerkt
kan kiezen om alles samen te lezen of om de tekst te verdelen.
Zorg voor een dictafoon (heb je ook standaard op een smartphone of tablet), een
computer of zelfs een oude cassetterecorder en laat de kinderen hun eigen rijmpje
opnemen. Beluister samen de resultaten.
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Genoeg zotte variaties bedacht! Tijd om het echte Krik Kraklied te leren. Op het
werkblad zingt één van de koorleden van André het alvast uit volle borst. Beluister het
via www.zing-ze.be/bedelzangtraditie/krik-krak en oefen het daarna samen met de
leerlingen.
Krik krak is één van de vele bedelzangtradities waarmee men de zomer feestelijk wil
afsluiten. Vroeger gingen kinderen ’s avonds rond van deur tot deur met uitgeholde
bieten. Maar doorheen de jaren is Krik Krak uitgegroeid tot een waar dorpsfestijn
voor jong en oud dat over een hele dag plaatsvindt. In de namiddag worden allerhande
activiteiten georganiseerd door de lokale middenstand. Als het donker wordt is het
tijd voor de traditionele lichtoptocht. Op de tonen van het Krik Kraklied en met een
lampion in de hand trekt iedereen dan samen door de straten van het centrum. Op het
einde van de tocht worden de wandelaars getrakteerd op iets. Wil je weten op wat?
Lees dan snel de ‘Wist je dat?’ op het werkblad.
Ter info: Het antwoord van de puzzel is ‘Jammer, het recept is topgeheim’.
De Retiese jeugd wedijvert jaarlijks om de creatie van de mooiste lantaarns.
Hou hier rond ter afsluiting een klasgesprek:
• Wie heeft zelf al eens een lampion in elkaar geknutseld? Hoe deed je dat?
• Hoe zag de mooiste lampion die je ooit zag er uit?
• Stel, je mag alles ter wereld zomaar gebruiken om een TOP-lampion te maken. Hoe
zou die er dan uit zien?

EINDTERMEN KRIK KRAK

Nederlands Lezen: 3.4 / Spreken: 2.5, 2.6 / Luisteren: 1.2 / Schrijven: 5.1, 5.2
(Inter)culturele gerichtheid: 7
M.V. Muziek: 2.1, 2.4 / Media: 5.3 / Drama: 3.6
W.O. Maatschappij: 4.6 / Tijd: 5.9
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