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TITEL:  De waterplas                            Materiaal: Een badeendje per persoon, of iets wat dit voorstelt.   

              Extra: boekje met dieren die op/in het water leven.  

Rustige activiteit:  

Er zit een (beer) al achter ’t riet: Zing steeds een ander dier die  op of om het water leeft. Gebruik 

eventueel een prentenboek met plaatjes over dieren in en om het water en laat kinderen kiezen.  

Maak samen uitgebreid de geluiden.  

Variatie: Zing steeds het hele liedje op het dierengeluid dat je hebt gemaakt (lees pagina 81). 

 

Begroeting: Muziekkwartier of ander begroetingslied 

Klapspel:  

Oermelodie óf A ram sam sam 

 

Beweegspel (voor babygroepen niet altijd nodig) 

Ganzenpas: Loop om het muziekkleedje heen. Laat je op het kleedje vallen: dit is de waterplas.  

Variatie: Geef elk kind een eigen kleedje/stip, dit is hun eigen waterplas om in te vallen.  

Themaspel   Spelmateriaal: Een badeendje per persoon, of iets wat dit voorstelt,  

      zoals een stukje (bad)stof. Variatie: Enkele bakjes.  

Verstop je eendje in je handen zing op de melodie van ‘’t Zonnetje schijnt zo heerlijk schoon’: 

In het nest daar ligt een ei: Je handen zijn het ei. Vanaf ‘krak krak’ open je je handen. 

Deel de eendjes uit, en herhaal een paar keer. 

Alle eendjes zwemmen in het water: In de maat van het lied loop je met de eendjes op de grond.  

Zing het liedje ook een keer volledig in eendentaal: ‘kwek kwek kwek kwek…’ 

Oermelodie: Tekst: ‘kwek kwek, kwek kwek, zo doet het eendje’ (herhaal meerdere keren) …. En plons!’ 

(Het vloerkleed is het water, ernaast is het gras.) 

Loop met het eendje op de vloer naast het vloerkleed. Eindig met een ‘plons!’ en leg het eendje op het 

vloerkleed. Laat het eendje zogenaamd zwemmen en zwembewegingen maken. 

In & uit: De eendjes duiken onder het water en duiken weer boven: Bij ‘in’ duiken ze onder het kleed, bij 

‘uit’ duiken ze er weer boven. In plaats van ‘schudden’ zing je ‘zwemmen’.  

Variatie voor peuters:  

Een kind mag de poes zijn. Zing ‘Alle eendjes zwemmen in het water’ totdat de poes ‘miauw’ roept. 

Verstop alle eendjes snel in het water (op het kleed) tot de poes weer stil is.   

 

 

Rustige afsluiting: 

Leg een kussen of een stapel takjes neer als nest. Aai de eendjes en leg ze bij elkaar in dit nest. 

Zing er een rustig slaapliedje bij.  
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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. 

Er zit een beer al achter ’t riet. Ik hoor hem wel maar ik zie hem niet. Grauw! 

(Pagina 149) 

Oermelodie 

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

(p. 28) 

A ram sam sam, a ram sam sam, goeli goeli goeli goeli goeli ram sam sam 

A ram sam sam, a ram sam sam, goeli goeli goeli goeli goeli ram sam sam 

Aravi, aravi, goeli goeli goeli goeli goeli ram sam sam 

Aravi, aravi, goeli goeli goeli goeli goeli ram sam sam 

(Pagina 144) 

Ganzenpas 

Waggel nanana, waggel nanana, waggel nanana na na. 

Waggel nanana ganzenpas. Als een gans naar de waterplas. PLONS! 

(Pagina 151) 

 

melodie: ’t Zonnetje schijnt zo heerlijk schoon 

In het nest daar ligt een ei 

In het nest daar ligt een ei. 

‘Krak krak krak’ ’t kuiken komt uit het ei. 

‘Krak krak krak’ ’t kuiken komt uit het ei. 

Twiet twiet twiet twiet twiet twiet twiet twiet twiet.  

Alle eendjes zwemmen in het water, falderalderiere, falderalderare 

Alle eendjes zwemmen in het water, fal de ralderalderalderalderalde ral ral ral. 

Kwek kwek kwek kwek… 

(Pagina 145) 

Variatie met eendjes op de Oermelodie: 

Kwek kwek, kwek kwek, zo doet het eendje’ (herhaal meerdere keren) en… Plons! 

Variatie met eendjes op In & uit: 

In, in, eendjes er in, eendjes er in. Zwemmen, zwemmen en dan… eendjes er uit. 

(Pagina 156) 
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