
  Otman – Stap 4 – Aan tafel 

Otman is boos, jij soms ook?  

Aanleren van het themalied1 

Het lied “Hé ho Tsjaka” is een lied over Spider-Man. De melodie en tekst van “hé ho 

tsjaka” geven goed het gevoel van boosheid weer van Otman. Herhaal het lied of leer nu het 

lied aan. Gebruik bijvoorbeeld volgende bewegingen:  

- “Daar is zwarte Ninja” (kijken in de verte met hand boven de wenkbrauwen, de andere 

hand wijst in de verte) 

- “Hé ho, tsjak”a (beide armen opeenvolgend kruisen op de borst en daarna met een ferme 

beweging armen naar beneden of recht naar voor strekken, met vingers in spreidstand) 

- “Spider-Man” loopt hem na (ter plaatse trappelen) 

- “Hé ho tsjaka” (beide armen opeenvolgend kruisen op de borst) 

- “Lopen lopen vlugger lopen” (2x) (lopen, indien in de klas, weer ter plaatse trappelen) 

- “Hé, ho tjsaka” (beide armen opeenvolgend kruisen op de borst) 

 

Begeleiden met instrumenten 

Je kunt volgende zinsdelen begeleiden met instrumenten: 

- Zwarte Ninja:= rasp  

- Hé ho tsjaka: trommel in het ritme van de tekst (hé, ho , tsja-ka) 

- Spider Man: niets 

- Lopen, lopen: tikken met stokjes  

 

** Otman heeft geen zin…hij voelt zich “rot” van binnen. Otman voelt zich nog steeds 

boos en niet goed gezind. Daarom smaakt het eten hem niet. Misschien is dit wel herkenbaar 

voor de kinderen?  

Aan de hand van volgend versje
2
:  

Rotbui 
‘k Heb geen zin om leuk te spelen 

‘k Zit me vrees’lijk te vervelen. 

‘k Heb geen fut, ik voel me lui. 

Wat een rotbui. 
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http://www.ditbenikinbrussel.be/audio/Lied_hehotjsaka-gezongenversie.wav
http://www.ditbenikinbrussel.be/audio/Lied_hehotsjaka_instrumentale%20versie.wav
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** Otman is bang dat mama boos zal zijn als hij met een kapot stokbrood terugkomt. Dit is 

een heel herkenbare situatie voor kinderen. Laat hen zelf vertellen wanneer zij bang zijn dat 

hun mama of papa boos zal zijn. Laat hen deze situatie uitbeelden, met drama of beeldend.  

 


