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NepTUNES is een reeks liedjes rond het thema water om kinderen van 0 tot 5 jaar te helpen bij de luister-, taal- en
leerontwikkeling.
Met een NeptuneTM processor en AquaMicTM spoel of Naída CI processor met AquaCaseTM en AquaMic spoel, kunnen jonge
kinderen nu optimaal luisteren, praten en leren terwijl ze spelen in het bad, het zwembad of bezig zijn met andere wateractiviteiten.
Badtijd is een fantastisch moment om te spelen, luisteren, praten en communicatie bij je kind te ontwikkelen. Als een vast onderdeel
van de dagelijkse routines van je kind is badtijd een ideale gelegenheid voor kinderen om te luisteren en taal te leren door repititieve
spelletjes en liedjes. Al de spelletjes die je met je kind in het bad speelt, kunnen voortdurend herhaald worden: spelen met dieren en
speeltjes, badboekjes lezen, wassen, watergeluiden ontdekken en zingen. De natuurlijke, dagelijkse herhaling van deze activiteiten,
zal je kind helpen bij het luisteren, leren en ontwikkelen van communicatie.
Als je kind waterdichte hoortechnologie van AB heeft, probeer dan de NepTUNES te gebruiken als een onderdeel van de
activiteiten tijdens badtijd. In het begin zullen kinderen beginnen te bewegen op de muziek, luisteren naar de liedjes die je
zingt. Geleidelijk aan zullen ze enkele geluiden en woorden gaan imiteren, meedoen met de acitiviteiten, reageren op wat er
gaat gebeuren in het liedje en uiteindelijk met je meezingen.

NepTUNES
Een korte samenvatting van de belangrijkste communicatiedoelen worden weergegeven bij de eenvoudige, repititieve liedjes. Geniet
van het spelen en zingen met je kind tijdens badtijd, in het zwembad en als onderdeel van alle activiteiten in en rond het water.

Kwak!
Speel met een plastic eendje in het bad, waarbij je dit liedje kan gebruiken om je kind te motiveren het geluid van een eendje
te gaan imiteren. Dit is een makkelijk liedje om te onthouden en te herhalen elke keer dat je kind in bad gaat. Geleidelijk aan
zal je kind het geluid “Kwak!” linken aan het eendje en beginnen meezingen.
Oudere kinderen zullen geleidelijk aan in staat zijn om de contrasten tussen de lage en de hoge tonen waarmee “Kwak!” in
de melodie gezongen wordt, te herkennen.
Moedig je kind aan om te luisteren naar de veranderingen in de muziek, waarbij het eendje waggelt en zwemt in het water.
Dit is een ideale manier om de veranderingen in het geluid (timbre), tempo en ritme van de muziek te benadrukken.
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Liedje:
Kwak!
Dit grappige liedje gebruikt enkel het woord “Kwak!”

Dieren badtijd!
Dit levendig liedje introduceert een reeks dieren. Het doel van het liedje is luisteren naar en leren van de verschillende bewegingen
die de dieren maken en het oefenen van de taal die deze bewegingen beschrijven. Je kan dierenspeeltjes gebruiken in het bad bij dit
liedje of eenvoudig je handen en vingers gebruiken om de dieren na te doen. Oudere kinderen kunnen doen alsof ze de dieren zijn.
Moedig je kind aan om te luisteren naar de veranderingen in de muziek. Van sterke, ritmische muziek die bij bepaalde dieren hoort
tot de trage, kalme muziek van de vissen en de schildpad. Gebruik je handen om onder water een traag bewegende vis na te doen.
Dit zal je kind aanmoedigen om te luisteren naar de veranderingen in het geluid (timbre), tempo en ritme van de muziek.
Terwijl je samen met je kind het liedje leert zingen en onthouden, kan je elke keer meer dieren en bewegingen toevoegen die
overeenkomen met de woorden van het liedje.
Liedje:
Glij, glij, glij als een octopus (3x)		
Glij, glij in het bad				
Spring, spring, spring als een kikker (3x)
Spring, spring in het bad			
Kruip, kruip, kruip als een krab (3x)		
Kruip, kruip in het bad			
Zwem, zwem als een vis (3x)
Zwem, zwem in het bad

Duik, duik, duik als een schildpad (3x)
Duik, duik in het bad
Waggel, waggel als een eend (3x)
Waggel in het bad
Glij, glij, glij als een octopus (3x)
Glij, glij in het bad

Wassen
Herhaaldelijk liedjes zingen over het lichaam wanneer je kind bijvoorbeeld in bad gaat, helpt je kind om de namen van
verschillende lichaamsdelen te leren kennen. De woorden komen heel duidelijk naar voren in dit liedje, ze worden enkel
begeleid met een dubbele bas en vingerknip zodat je kind duidelijk het ritme van de woorden kan horen en ervaren.
Wanneer je vertrouwd raakt met dit liedje, kan je natuurlijk ook andere delen van het lichaam toevoegen. Je kan dit liedje ook
zingen wanneer je kind één van zijn of haar speelgoedjes wast.
Liedje:
Tenen, tenen, was je tenen (2x)
Was je tenen			
Was je tenen			
Ja! Ze zijn weer schoon		
Knieën, knieën, was je knieën (2x)
Was je knieën			
Was je knieën			
Ja! Ze zijn weer schoon

Buik, buik, was je buik (2x)
Was je buik
Was je buik
Ja! Hij is weer schoon
Neus, neus, was je neus (2x)
Was je neus
Was je neus
Ja! Alles is schoon!
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Zwemmen in de zee
Je kan de waterdichte AB-technologie gebruiken om in het zwembad te spelen, te zwemmen, luisteren en praten. Probeer in de auto
naar dit liedje te luisteren op weg naar het zwembad om daarna samen in het zwembad dit liedje te zingen. Het is een ideale manier
om nieuwe woorden en bewegingen te leren, maar ook om liedjes te leren onthouden.
Liedje:
Ik ga zwemmen in de zee (2x)		
Zwem, zwem, zwem, zwem			
Zwem en speel in de zee			
Ik ga plonsen in de zee (2x)			
Plons, plons, plons, plons			
Plons en speel in de zee			

Ik ga spetteren in de zee (2x)
Spat, spat, spat, spat
Spat en speel in de zee
Ik ga drijven in de zee (2x)
Drijf, drijf, drijf, drijf
Drijf en speel in de zee

Spelen in het water
Luisteren naar en praten over de verschillende geluiden die door water worden gemaakt, is een ideale manier om met je kind
te spelen en communicatie te ontwikkelen. Dit liedje moedigt jou en je kind aan om traag met je handen door het water te
bewegen en dan samen in het water te spetteren wanneer de muziek verandert.
De instrumenten en muziekstijl veranderen steeds in elke sectie. Dit helpt kinderen bij het ontdekken van de verschillen tussen
het kalme, stromende water en het geluid van het spetteren in het water. Dit liedje gebruikt eenvoudige, repetitieve woorden om
te beschrijven wat jij en je kind aan het doen zijn. Dit zijn het beste soort liedjes om je kind te helpen bij het luisteren naar taal.
		
		
		
		
		

Liedje:
Draai in het water (2x)		
Rond en weer rond en weer rond (2x)
Draai in het water (2x)		
Rond en weer rond en weer rond (2x)

Plons, plons, plons (4x)
Draai in het water (2x)
Rond en weer rond en weer rond (2x)
Draai in het water (4x)

5 kleine visjes
Eenvoudige aftelliedjes zijn heel bruikbaar voor oudere kinderen om te leren luisteren naar taal die steeds herhaald wordt. Dit typische
liedje heeft een repetitieve structuur en je kind zal dan ook geleidelijk aan leren reageren wanneer de krokodil komt en er een visje
verdwijnt. Je kan dit liedje ondersteunen door met je vijf vingers de vijf kleine visjes voor te stellen. Het geluid van de krokodil kan je
nabootsen door in je handen te klappen zoals de bek van de krokodil doet. Dit doe je bij het zingen van de woorden ‘hap, hap, hap’.
Liedje:
Vijf visjes die spelen hier (2x)
Maar daar komt de krokodil		
Hap, hap, hap			
En één visje zwom weg.		
Vier visjes die spelen hier (2x)
Maar daar komt de krokodil
Hap, hap, hap			
En één visje zwom weg.		
Drie visjes die spelen hier (2x)
Maar daar komt de krokodil		
Hap, hap, hap			
En één visje zwom weg.		

Twee visjes die spelen hier (2x)
Maar daar komt de krokodil
Hap, hap, hap
En één visje zwom weg.
Één visjes dat speelt, hier (2x)
Maar daar komt de krokodil
Hap, hap, happ
En één visje zwom weg.
Geen visjes die spelen hier (2x)
Maar daar komt de krokodil
Hap, hap, hap
En ze stuurden hem samen weg!
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Luisteren naar de regen
Met dit liedje over de regen kan je plezier maken door te doen alsof het regent wanneer je in bad zit en je de woorden ‘drip
- drup’, zingt. Op een zelfde manier kan je doen alsof je in plassen springt. De woorden zijn niet zo makkelijk, vooral het
nazingen van de veranderingen in de woorden, dit vraagt tijd en heel veel herhaling.
		
		
		
		
		
		
		
		

Liedje:
Drip – drup, drip – drup
Drip – drup luister naar de regen
Drip – drup, drip – drup
Drip – drup luister naar de regen
Splish, splosh, splash 		
Splish, splosh, splash
Springen in de plassen

Splish, splosh, splash
Splish, splosh, splash
Springen in de plassen
Drip – drup, drip – drup
Drip – drup luister naar de regen
Drip – drup, drip – drup
Drip – drup luister naar de regen

Watermuziek
Spelen met potjes, flesjes en stromend water is een ideale manier om de aandacht van je kind te behouden bij het luisteren
naar de verschillende geluiden die het water maakt. Deze muziek moedigt je kind aan om te luisteren naar twee verschillende
types muziek met verschillende geluiden (timbre), luide en stille geluiden (dynamiek) en ritme (beat).
Tijdens het eerste kalme stukje, duw je de potjes onder water. Haal de potjes boven water en probeer, wanneer de muziek
verandert, het geluid van vallend water na te bootsen door de potjes leeg te gieten. Maak plezier door samen te praten en te
luisteren naar de verschillende watergeluiden, maar ook door het spelen met eenvoudige potjes in het bad.

Badtijd met de NepTUNES
Dit levendig actieliedje kan gezongen worden aan het einde van de badtijd. Het sterke ritme (beat) moedigt jou en je kind aan om
te bewegen op het ritme en de repetitieve woorden te zingen. Het liedje brengt heel wat mogelijkheden om taal te leren bij wateractiviteiten zoals bellen blazen en kapot prikken, heen en weer schuiven en glijden en uiteindelijk de stop uit het bad trekken.
		
		
		
		
		
		

Liedje:
Laat ons zingen en spelen, in het bad (3x)
Zing en speel met de NepTUNES!
Laat ons bellen blazen, in het bad (3x)
Blaas de bellen met de NepTUNES!
Laat ons draaien en glijden, in het bad (3x)
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Draai en glijd met de NepTUNES!
Laat ons bootje varen, in het bad (3x)
Bootje varen met de NepTUNES!
Trek de stop eruit, uit het bad (3x)
De stop eruit, gloek, gloek, gloek!
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