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TITEL:  Dieren                      Materiaal: speelgoeddieren (of iets wat het voorstelt) uit een groep: 

zoals één dier /boerderijdieren /insecten /jungledieren / … 

Rustige activiteit:  

Wat hoor ik toch? óf Er zit een beer al achter ’t riet óf Hansje pansje kevertje óf Vlieg op dikke vlieg 

Speel het spel met de bijbehorende geluiden en bewegingen. Varieer de soorten dieren waar mogelijk. 

 

Begroeting: Muziekkwartier of ander begroetingslied 

Klapspel:  

Papegaaitje leef je nog: Klap in de handen. Klap alleen of samen met iemand met de handen tegen elkaar. 

Bij ‘poef’ prik je in je buik of bij de ander (zacht) in de buik.  

Variatie voor peuters: Klap afwisselend in de handen en op de benen. 

 

 
Beweegspel (voor babygroepen niet altijd nodig) 

Ganzenpas óf Olifantje in het bos: Loop rond bij het liedje of stap op je plaats.  

óf ’n Herenpaard: Stap in het ritme van het lied in het rond of op de plaats.  

 

Themaspel Spelmateriaal: speelgoeddieren (of iets wat het voorstelt) uit een groep:   

zoals één dier /boerderijdieren /insecten /jungledieren / … 

Wat hoor ik toch? óf Er zit een …. al achter ’t riet: Introduceer één voor één de dieren met de geluiden. 

Kinderen doen geluiden mee en/of raden welk dier het is voordat je het laat zien. Neem de tijd voor de 

geluiden bij jonge kinderen, zodat ze erop kunnen reageren en het geluid mee kunnen doen.  

Neus: Zing na de gewone tekst het lied op ‘pèp pèp’ terwijl je op de neus drukt. Herhaal het lied met 

steeds een ander lichaamsdeel van de dieren. Verzin er steeds een geluid bij om ook op te zingen. 

Zo gaat de …  (melodie Zo gaat de molen) óf Oermelodie of een ander passend lied bij de door jullie 

gekozen dieren. Beweeg de dieren bij het zingen van het lied. Laat ze ook andere bewegingen doen die bij 

ze passen, zoals springen, kruipen, duiken, rennen, graven, … en zing dat in de tekst. Maak tussendoor 

samen geluiden die hierbij passen. 

In & uit: De dieren gaan in hun hol/nest/ … en er weer uit op het einde van het lied. 

Verstop de dieren onder je benen of gebruik een doek of doosje. 

In plaats van ‘schudden schudden’ zingen jullie het geluid of de beweging van het dier.  

 

Rustige afsluiting: 

De dieren gaan slapen: Leg ze neer in hun nest/hol/ … en zing samen een slaapliedje voor ze. 

Variatie: Neem een windgong. Iedereen mag om de beurt er zacht tegen blazen. 
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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. 

Maak een dierengeluid. 

Wat hoor ik toch? Wat hoor ik toch? Wat is dat voor een beest? Ra, ra, ra, hoe heet dat beest? 

Weet je wel, wat dat is geweest? Ra, ra, ra, hoe heet dat beest? 

(Pagina 177) 

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

(Pagina 149) 

Hansje pansje kevertje die klom eens op een hek. Neer viel de regen, die spoelde Hansje weg. 

Op kwam de zon, die maakte alles droog. Hansje pansje kevertje die klom toen weer omhoog. 

(Pagina 153) 

Vlieg op, dikke vlieg, dikke bromvlieg! 

Je plaagt me en je kriebelt zo. Ik wil je niet je friemelt zo. 

Ga weg jij van mijn neus dikke deus, ga weg jij van mijn neus. 

(Pagina 175) 

Papegaaitje leef je nog? Ieja deejaa.  ‘Ja meneer ik ben er nog’ Ieja deejaa. 

‘’k Heb mijn eten opgegeten en mijn drinken laten staan’ Ieja deejaa poef! 

(Pagina 167) 

Ganzenpas 

Waggel nanana, waggel nanana, waggel nanana na na. 

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

(Pagina 151) 

Olifantje in het bos, laat je mama toch niet los. 

Anders raak je de weg nog kwijt, en dan krijg je later spijt. 

Olifantje in het bos, laat je mama toch niet los. 

(Pagina 163) 

’n Herenpaard, ’n herenpaard, ’n herenpaard gaat zó. 

’n Damespaard, ‘n damespaard, ‘n damespaard gaat zó. 

’n Cir-cus-paard, ’n cir-cus-paard, ’n cir-cus-paard gaat zó. 

‘n Boerenknol, ‘n boerenknol, ’n boerenknol gaat zó. 

Oh oh, gat in de weg! (boem) 

(Pagina 154) 

Neus, neus, waar is je neus? Neus, neus, waar is je neus? 

Wijs hem maar aan, wijs hem maar aan. Daar is je neus, ni na neus. 

Pèp, pèp, pèp, pè pèp pèp pèp … 

(Pagina 162) 

In, in, rammelaar er in, rammelaar er in. Schudden, schudden en dan… rammelaar er uit. 

(Pagina 156) 
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