
 

Jungle Karaoke Party
Zing de coolste Junglehits mee en dans erop los!
Hakuna Matataaaaaa! Roaaaar! In the jungle, the mighty jungle... Alle junglehits
komen voorbij tijdens deze karaoke party! Zing mee uit volle borst!

Duur : 45 minuten

Voorbereidingstijd : 5 minuten

Ontwikkelingsgebied : Cognitieve ontwikkeling, Sociaal-emotionele
ontwikkeling, Taalontwikkeling

Doelgroep : Kleuter (4 tot 6 jaar), 6-8 jaar, 8-12 jaar

Soort activiteit : Media, Muziek, dans en drama

Groepsgrootte : Groep tot 3 kinderen, Groep tot 10 kinderen,
Groep meer dan 10 kinderen

Wat gaan we doen?
We houden een Jungle Karaoke Party, waarbij we uit de lijst met linkjes uit de bijlage de coolste jungle-
songs mee kunnen zingen!

smart-tv, tablet of laptop met YouTube
optioneel: aparte speakers of karaokebox
optioneel: microfoon(s) of
speelgoedmicrofoon(s)

bijlage met jungle-karaokeliedjes
Wat heb je nodig?

 



 

Voorbereiding
Check van tevoren of alle links van de YouTube-liedjes uit de bijlage werken. Soms kan het zijn dat er
een filmpje door de eigenaar verwijderd wordt en de link dus niet meer klopt. Mocht dit het geval zijn,
laat het DoenKids dan even weten; dan kunnen wij de bijlage aanpassen.
Print de bijlage (kopieer hem bij veel deelnemers een paar keer) en leg hem op een centrale plek
klaar, zodat de deelnemers de liedjes kunnen doorlezen.
Open de bijlage (het clickable pdf) op een smart-tv, laptop of tablet en zorg dat er WIFI beschikbaar is
tijdens je activiteit.
Sluit eventueel extra speakers aan om de muziek iets harder af te kunnen spelen. Misschien heb je
zelfs de mogelijkheid om een microfoon aan te sluiten? Zo niet, dan is een speelgoedmicrofoon
natuurlijk ook erg leuk! Op deze manier kun je ook extra goed zien wie er aan de beurt is met zingen.

Let's get the party started!
Heet de kinderen welkom (eventueel met de microfoon) op de grote Jungle Karaoke Party!

Laat de kinderen de karaokelijst bekijken en in duo's of trio's een liedje uitkiezen welke ze willen gaan
zingen. Sommige kinderen zijn wellicht nog een beetje verlegen en willen misschien liever gewoon nog
even meekijken. Achtergrondzangers en zangeressen zijn natuurlijk ook altijd welkom! Achtergronddansers
trouwens ook!

Dan gaan we beginnen

Deel eventueel de microfoon(s) uit en start het liedje door op de link te klikken van de clickable pdf uit de
bijlage. Elk kind mag nu alleen of samen een optreden geven. Na elk optreden volgt uiteraard een daverend
applaus! Soms willen meerdere kinderen hetzelfde liedje zingen, geen probleem natuurlijk. Als alle
kinderen liever eerst de kat uit de boom kijken, kun je ook zelf beginnen met een uitgelaten optreden.
Wellicht zijn er ook nog collega's beschikbaar die met je mee willen zingen!

Let op: Het liedje van Freek Vonk en Yes-R heeft alleen tekst in de refreinen. Echt een liedje voor de
gevorderde karaoke-sterren!

 



 

Extra tips:
Creëer een echte junglesfeer door groene slingers op te hangen of knip grote palmbladeren uit en
hang deze op in de ruimte! Wil je jouw BSO helemaal omtoveren in een jungle? Lees dan snel deze
tips: https://online.doenkids.nl/activities/6128
Verduister de ruimte. Heb je geen gordijnen of rolgordijnen op je locatie? Plak vuilniszakken tegen de
ruiten. Let er wel op dat je deze niet kapot maakt. Je kunt ze na afloop van de activiteit dan weer
gewoon gebruiken.
Kun je van iemand een discolamp of bol lenen? Supertof! Laat het feest maar beginnen!
Start eerst met een disco of doe wat dansspellen om alvast een beetje in de sfeer te komen en de
liedjes van de karaoke een beetje te leren. Kijk hiervoor bijvoorbeeld in onze Jungle Spotify-lijst:
https://open.spotify.com/playlist/3XQjWMzh1KYU04hZltBS0c?si=L6EO7wfnSVm5g5YWcp3YVg
Dorst gekregen van al dat zingen? Wat dacht je van een heerlijk glaasje Jungle Juice? https://doenkids-
admin.firebaseapp.com/activities/6668

Andere muzikale Jungle-activiteiten:
Nog niet moe gezongen? Maak de liedjes af! https://online.doenkids.nl/activities/6417
Zin in wat junglemoves? Dans je suf met de Jungle Zumba! https://online.doenkids.nl/activities/7419
Speel ook deze muzikale Jungle Bingo: https://online.doenkids.nl/activities/5877
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karaoke
JungleJungle
PartyParty

1. 1. Welkom in de jungleWelkom in de jungle
2. 2. Olifantje in het bosOlifantje in het bos

3. 3. Als je van beren leren kan (jungleboek)Als je van beren leren kan (jungleboek)
4. 4. Ik zag beren broodjes smerenIk zag beren broodjes smeren

5. 5. Hakuna matata (Leeuwenkoning)Hakuna matata (Leeuwenkoning)
6. 6. ’s Avonds bloeit de liefde op (Leeuwenkoning)’s Avonds bloeit de liefde op (Leeuwenkoning)

7. 7. Wacht maar af totdat ik koning ben (Leeuwenkoning)Wacht maar af totdat ik koning ben (Leeuwenkoning)
8. 8. In het hol van de leeuw (Freek Vonk, Yes-r) Let op: alleen tekst in refreinenIn het hol van de leeuw (Freek Vonk, Yes-r) Let op: alleen tekst in refreinen

9. 9. Wat is er met de krokodil? (Minidisco)Wat is er met de krokodil? (Minidisco)
10. 10. Dikkertje DapDikkertje Dap

11. 11. Papegaaitje leef je nog?Papegaaitje leef je nog?
12. 12. Ze kunnen zeggen wat ze willen (Minidisco)Ze kunnen zeggen wat ze willen (Minidisco)

13. 13. De tijger (Kinderen voor Kinderen)De tijger (Kinderen voor Kinderen)
14. 14. De grote banaan uit AfrikaDe grote banaan uit Afrika

15. 15. Jungle (Broederliefde)Jungle (Broederliefde)
16. 16. Snappie de kleine krokodilSnappie de kleine krokodil

Nederlands

Klik op de titel

van het liedje om 

naar de YouTube

 link te gaan

https://www.youtube.com/watch?v=s8Ef0KFR4X8
https://www.youtube.com/watch?v=XZa3nj2Ik6Y
https://www.youtube.com/watch?v=LuDsEw0TdH0
https://www.youtube.com/watch?v=b0G_DSHusfk
https://www.youtube.com/watch?v=QHN7Q71Ga18&list=PLMeqEuVFSd6VgijstkvHMWQN6R_cSkxPT&index=5
https://www.youtube.com/watch?v=OtugjPXFEcU
https://www.youtube.com/watch?v=_uCJD54Bwok&t=28s
https://www.youtube.com/watch?v=YeOQ4funnpQ&t=58s
https://www.youtube.com/watch?v=1j7BMM9eBjc&list=PLHZ2CO4fkahSDYzgFIq2mGsd8npJJNeUp&index=6&t=0s
https://www.youtube.com/watch?v=ijud5ihQVRo
https://www.youtube.com/watch?v=XvObtSC06BY
https://www.youtube.com/watch?v=xGvBdh6lYFA
https://www.youtube.com/watch?v=XBuoHe22Rz0&list=RDXBuoHe22Rz0&start_radio=1
https://www.youtube.com/watch?v=RztdvzoZmeA
https://www.youtube.com/watch?v=rJSudvmI8Jw
https://www.youtube.com/watch?v=iHpx6eaVmCI
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1. Roar (Katy Perry) 

2. The lion sleeps tonight

3. Tarzan & Jane (Toy-box)

4. Wolves (Selena Gomez)

5. Africa (Toto)

6. Colonel Hathi’s March (Junglebook)

7. I wanna be like you (Junglebook)

8. Waka Waka (Shakira)

9. Eye of the tiger

10.  Walking through the Jungle

Engels

Klik op de titel

van het liedje om 

naar de YouTube

 link te gaan

https://www.youtube.com/watch?v=8HSuNRN8F_c
https://www.youtube.com/watch?v=CYDdUzL6-SM
https://www.youtube.com/watch?v=_fOri0eNiFE
https://www.youtube.com/watch?v=hwG31U_EAv8
https://www.youtube.com/watch?v=CRrZlEF7-SU
https://www.youtube.com/watch?v=EWsDHhbu4dU
https://www.youtube.com/watch?v=_Ud4osEvG4Q
https://www.youtube.com/watch?v=M1Y-YUmNTK8
https://www.youtube.com/watch?v=ibq9lBRdGk8
https://www.youtube.com/watch?v=mLQA9qTh0H0

