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TITEL:  De bouwplaats                           Materiaal: Peuters: 2 ritmestokjes per persoon, óf blokken 

                Baby’s/dreumesen: blokken (hout of stof of anders) 

Rustige activiteit:  

Deze vuist óf Olleke bolleke: Stapel je vuisten op elkaar, tot het einde van het liedje. 

Variatie: speel het samen met elkaar en bouw met elkaar een vuistentoren. 

 

Begroeting: Muziekkwartier of ander begroetingslied 

Klapspel:    Spelmateriaal: twee stokjes of twee blokken per persoon. 

Oermelodie: Zing de tekst ‘Tik tik, tik tik zo doen de blokken/ stokjes ... en stop!’ 

óf Klappen: Zing de tekst: ‘We tikken met de stokjes/blokken, tik tik tik….’ 

Variatie: ‘We tikken met de hamer, tik tik tik…’ Doe alsof de ene stok/blok de hamer is en de andere het 

hout.  

 Beweegspel (voor babygroepen niet altijd nodig) 

Oermelodie: Stap in het rond met de stokjes/ blokken in de handen.  

Zing: ‘Stap stap stap stap, we lopen naar de bouwplaats’ en tik met de blokken/ stokjes op elkaar. 

Zet muziek aan van de Spotifylijst: ‘Muziekkwartier: stapmuziek’.  

Variatie: Zet soms de muziek op pauze en stop daarbij de beweging.  

Variatie: Loop gebukt of op handen en voeten. Loop met de stokjes/ blokken op de grond.  

 Themaspel   Spelmateriaal: twee stokjes of meerdere blokken. 

Zagen zagen: De ene stok/blok is de zaag, de ander het hout. Beweeg het bij het lied langzaam en snel. Bij 

‘piep!’ tik je ze op elkaar.  Na het lied maak je zaaggeluiden. Imiteer de geluiden die kinderen verzinnen.  

Oermelodie óf Klappen: Zing tekstvariaties over schuren, boren en andere klussen in de bouw. 

Verzin samen met de kinderen welke bewegingen daarbij passen. Na het lied maken jullie er geluiden bij. 

Herhaal een aantal keer, net zolang tot jullie doen alsof het bouwwerk af is.  

Torentje bussekruit: Stapel met elkaar de blokken op elkaar. Op het eind gooi je het om. 

Met de stokjes: Plaats de stokjes samen om en om op elkaar (net als de vuisten bij ‘deze vuist’).  

Variatie voor baby’s: Maak voor kruipers een blokkentorenparcours. Zet elke halve meter een torentje 

neer die de baby mag omgooien. 

Variatie voor jonge baby’s: Zet binnen of net buiten het bereik van de baby een torentje neer die 

omgegooid mag worden. Oudste kinderen kunnen deze toren ook voor baby’s neerzetten. 

Extra spel voor peuters: 

Zo gaat de …..(melodie: Zo gaat de molen): De stokjes zijn machines op de bouwplaats.  

De wals: Rol de stokjes plat over de grond met de handen en zing ‘Zo gaat de wals, de wals de wals.’ 

De hijskraan: Zet een stok rechtop en de ander er plat op: beweeg de bovenste als een hijskraan.  

Verzin met elkaar variaties over bijvoorbeeld de graafmachine, bulldozer, cementmolen, … 

Rustige afsluiting: 

We zijn moe van het werken… Zet muziek op van de spotifylijst ‘Muziekkwartier: rust- luister- en 

slaapmuziek’. Ga allemaal liggen en geniet van de muziek (of doe een fijne massage of yoga-oefening). 
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Liedteksten  

Het paginanummer waar de toelichting op het spel in het boek is te vinden staat onder het lied. 

De opnames van de liedjes staan op het YouTubekanaal van Muziekkwartier. 

 

Deze vuist op deze vuist, deze vuist op deze vuist,  

Deze vuist op deze vuist en zo klim ik naar boven. 

(Pagina 145) 

Olleke bolleke rebi solleke, olleke bolleke knol! 

(Pagina 163) 

Oermelodie 

Klap klap, klap klap, zo doen de handen (herhaal meerdere keren) en…. Stop! 

(p. 28) 

We klappen in de handen, klap klap klap.  

We klappen in de handen….. klappeklappeklap.  

(p. 159) 

Variaties op de oermelodie 

Tik tik, tik tik, zo doet de hamer (herhaal meerdere keren) en…. Stop! 

Brr brr, brr brr zo doet de boormachine (herhaal meerdere keren) en…. Stop! 

Gg gg, gg gg, zo gaat het schuren  (herhaal meerdere keren) en…. Stop! 

(p. 28) 

Zagen, zagen, wiedewiedewagen. 

Jan kwam thuis om een boterham te vragen. 

Vader was niet thuis, moeder was niet thuis. 

‘Piep!’ zei de muis in het voorhuis. 

Torentje, torentje bussekruit. 

Wat hangt er uit?  

Een gouden fluit. 

Een gouden fluit met knopen… 

Torentje is gebroken! 

(Pagina 173) 
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