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1 Muziekkwartier 

TITEL:  De wind Materiaal: Groot doorzichtig doek (vitrage). Windgong. 

                    Variatie voor peuters: een tricot doek (rekbaar). 

Rustige activiteit:  

Dikke duim: Voor je het liedje zingt ‘blaas’ je je duimen één voor één weg, waarna deze zijn verstopt in je 

vuisten. Hierna zing je het liedje. Herhaal dit een paar keer. 

Variatie voor peuters: Speel hetzelfde spel met de andere vingers. Vraag of het zacht waait, hard waait, of 

zelfs stormt (dan blaas je harder). 

 

Begroeting: Muziekkwartier of ander begroetingslied 

Klapspel:  

Klappen óf Oermelodie: Gebruik in dit thema zacht en hard in allerlei bewegingen. Zoals hard en zacht 

klappen, hard en zacht op de benen klappen, hard en zacht op de buik klappen, op het hoofd, …  

Variatie: Zing het een paar keer alleen op de letter ‘f’.  

Je hebt dan geen toonhoogte, alleen het ritme van het liedje.  

Kan het ook zacht? Of hard? 

 
Beweegspel (voor babygroepen niet altijd nodig) 

Oermelodie: Zing de tekst ‘stap stap, stap stap, zo doen de voeten’ (herhaal een aantal keer) en… ‘hoor je 

de wind? Die blaast jou om… bom!’  Iedereen valt om. Herhaal dit een paar keer. 

Variatie voor peuters: Varieer hóe je loopt: sluipen, stampen, springen, draaien, etc. 

Themaspel   Spelmateriaal: Groot doorzichtig doek (vitrage) 

       Variatie voor peuters: een tricot doek 

Wappermuziek: Zet rustige muziek op uit de spotifylijst ‘Muziekkwartierlijst: Rust- luister- en slaapmuziek’.  

De kinderen mogen liggen in het midden. Pak het organza doek en wapper deze heel rustig boven de 

kinderen in de maat van de muziek. 

Zet na een tijdje de muziek uit (zet het volume langzaam zachter->fade-out). 

Variatie voor peuters: Zit om het doek heen en gebruik een rekbaar doek. Iedereen kan meehelpen met 

wapperen en golven maken. 

Buiten daar waait het (melodie: Zo gaat de molen): ‘Buiten daar waait het, waait het, waait het. Buiten 

daar waait het, daar waait het  ….. zacht/hard/niet/…’  (kies welke je doet).  

óf Varen varen óf Schip moet zeilen: Wapper het doek afwisselend zacht en hard boven de kinderen. 

Wissel voor je herhaalt af met geluidenspel ‘De Zee’ (Pagina 86):  

Maak bij het wapperen ritmisch het geluid ‘sh sh sh sh, sh sh sh sh’. Wanneer je de beweging groter maakt 

zeg je een langere ‘shshsh, shshsh’ Wanneer je het doek in één grote hoge beweging langzaam laat zakken 

zeg je één lange ‘shshshshshshshshsh….’. Herhaal nu weer het liedje. 

 

Peuters: Met peuters kan je variëren welk doek je gebruikt. Een niet-doorzichtig doek is spannender én 

veroorzaakt veel meer wind. 

De kinderen kunnen in plaats van eronder liggen eromheen zitten en elk een stuk van het doek pakken en 

zelf wapperen. Een tricot doek rekt hierbij mee. 

Rustige afsluiting:  

Sluit rustig af met een windgong. Elk kind dat wil mag ertegen blazen. 
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2 Muziekkwartier 

 

 

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. 

 

Dikke duim, dikke duim, waar ben jij? ‘Ja hier ben ik, ja hier ben ik, goededag, goededag, goededag’.  

Likkepot, likkepot, waar ben jij? 

Kleine pink, kleine pink, waar ben jij? 

Grote hand, grote hand, waar ben jij? 

Dikke vuist, dikke vuist, waar ben jij? 

(Pagina 146) 

Klappen 

We klappen in de handen, klap klap klap.  

We klappen in de handen….. klappeklappeklap.  

(p. 159) 

Oermelodie 

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

(p. 28) 

Variatie op de Oermelodie met stappen 

Stap stap, stap stap, zo doen de voeten (herhaal meerdere keren)  

en… Hoor je de wind? Die blaast jou om… bom!  

Buiten daar waait het (melodie: Zo gaat de molen) 

Buiten daar waait het, waait het, waait het.  

Buiten daar waait het, daar waait het  ….. zacht/hard/niet/…  (kies welke je doet). 

Varen, varen, over de baren. Varen, varen, over de zee. 

Wie nog nooit gevaren heeft, weet niet hoe een zeeman leeft. 

Varen, varen, over de baren. Varen, varen, over de zee. Hoezee! 

(Pagina 174) 

’t Schip moet zeilen, scheepje ligt aan wal. ’t Schip moet zeilen, scheepje ligt aan wal. 

We zeilen ja, we zeilen ja, van 1, 2, 3. We zeilen ja, we zeilen ja, van 1, 2, 3. 

We zeilen ja, we zeilen ja, van 1, 2, 3. We zeilen ja, we zeilen ja, van 1, 2, 3. 

(pagina 170) 
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