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Piraat Grrrosnikovev 

Auteur: Pieter Dejaeger 

Geschikte leeftijd: Tot 12 jaar 

Duur activiteit: 1 uur 

Terrein: Binnen, buiten, bos, ... 

Benodigde begeleiders: Min 2 

Materiaal: 
- Cd met muziek (zie beschrijving) 

- Schmink + toebehoren 

- Piratenkleding 

- Luide bel 

- Stoelen 

Beschrijving van de activiteit 

Tip: Dit is een leidraad, het is belangrijk tussenin ook wat te improviseren en vooral de kinderen te laten 

improviseren! 

(Geschreven zoals het gebracht moet worden, toelichtingen tussen haakjes) 

(Moni is verkleed als piraat) 

Dag beste kinderen, mijn naam is Piraat Grrrrosnikovev en jullie zijn mijn kandidaat scheepsmatrozen. 

Eerst en vooral moet ik zeggen dat jullie er slecht, maar dan ook slecht uitzien. 

Jullie zien er veel te braaf uit. 

We brengen daar direct verandering in. 

(Kinderen krijgen baarden en snorren met zwarte schmink)  

Dat ziet er al veel beter uit. 

Beste scheepsmaatjes, we zijn ons schip kwijt en vermits ik graag zou gaan varen moeten we die dringend terug 

vinden. 

Dit is dan ook meteen onze eerste opdracht, we moeten gewoon de muziek volgen naar ons schip. 

(Moni neemt even verkleding af) 

Voor we verder gaan beste kinderen is er iets dat jullie moeten weten. 

Piraten zijn namelijk heel dom. 

Van zodra er iets onverwacht gebeurt, raken ze verward en weten ze niet meer wat doen. 

Ze staan dan stil en krabben in hun haar. 
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We moeten straks de muziek volgen naar het schip, maar horen de piraten de muziek niet meer dan beginnen ze 

in hun haar te krabben. 

(Moni doet verkleding terug aan) 

Kom scheepsmaatjes, volg de muziek. 

(Muziek start en stopt enkele keren, in deze activiteit worden de kinderen wat losgemaakt, zorg voor een zeer 

onnozel deuntje ) 

Aha, daar is ons schip goed gedaan scheepsmaatjes. 

Onze eerste opdracht is een succes. 

Stapt allen op! 

Welkom op het enige echt piratenschip. 

We zetten onze proeven verder, maak een grote cirkel allemaal. 

Dit wordt geen luxetrip, maar een trip vol harde arbeid, wij zijn ECHTE mannen. 

Voor we van start gaan met de harde arbeid zullen we onszelf wat opwarmen. 

(Opwarmingsoefening: Losschudden van alle lichaamsdelen.) 

Nu werken we even aan onze piratenkreet. 

Als ik teken geef springen we allemaal in de lucht en roepen onze luidste piratenkreet. 

(Variaties: geen teken meer geven, kind geeft het teken, etc.) 

Voor een piraat is het belangrijk dat hij een snelle reactie heeft, want de kleinste fout kan een piraat fataal zijn 

in een gevecht. 

Van zodra ik in mijn handen klap doet de persoon rechts van mij het zelfde en zo gaan we de cirkel rond. 

Dit moet zo snel mogelijk gebeuren. 

(Variatie: Nu steekt iedereen zijn linkerhand in de lucht en houd z’n rechterhand zo (Open naar rechts) 

Leg nu je linkerhand op de linkerhand van je buur. 

Het is hetzelfde principe als de vorige oefening, maar nu sla ik met mijn linkerhand op de rechterhand van m’n 

buur en zo gaan we terug de cirkel rond. 

(Dit moet weer zo snel mogelijk.) 

Nu gaan we aan het werk, ik toon voor en jullie doen na. 

(Verschillende werken met bijhorende geluiden.: Zeilen hijsen, schrobben, tonnen verplaatsen) 

LAND IN ZIIIIIIICHT. 
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Scheepsmaatjes, we hebben land gevonden, eindelijk. 

En wat doen piraten op land beste scheepsmaatjes? 

Schatten zoeken natuurlijk. 

We gaan op pad, ik heb de schatkaart in handen. 

Stooooooooop! 

Stil allemaal, INBOORLINGEN! 

Oei, we moeten proberen zo vriendelijk mogelijk over te komen. 

Laten we een groet afspreken. 

(We overleggen met de groep om een groet aan de inboorlingen te brengen) 

Oef de inboorlingen aanvaarden ons. 

Ze willen muziek met ons maken. 

We nemen daarvoor allemaal een steen (STOEL) en zetten die in een circel met het uiteinde (leuning) naar 

binnen. 

(Ritmeoefeningen: Moni maakt geluid op de stoel en kinderen doen na, naderhand gaan we de circel rond en de 

kinderen kiezen een ritme die de anderen dan nadoen, zelfde oefeningen ook met klappen) 

We gaan verder! 

Oh nee, een moeras, wat nu gedaan. 

Het is een moeras met een moerasmonster. 

We zullen muisstil moeten sluipen naar de overkant, maar van zodra we iets horen moeten we zo snel mogelijk 

terug keren. 

(Herhaaldelijk luide bel laten rinkelen) 

Ah daar is de schat, gevonden beste scheepsmaatjes. 

Vanaf nu zijn jullie officieel scheepsmatrozen van kapitein Grrrrrrrrosnikovev. 

 


