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1 Muziekkwartier 

TITEL:  Groot en klein Materiaal: Per kind 2 materialen in 2 groottes. Groot doek + 

dansdoekjes.  Variatie: Speel met een 3e grootte.  

Rustige activiteit:  

Deze vuist óf Olleke bolleke: Stapel je vuisten op elkaar, op het einde open je je handen en laat ze als 

vuurwerk zakken.  

Variatie: Speel hetzelfde spel met open handen. 

Variatie: Speel het samen en bouw jullie handen om en om op elkaar. 

 

Begroeting: Muziekkwartier of ander begroetingslied 

Klapspel:  

Klappen: Klap elke bewegingsvariatie in een grote beweging en een kleine beweging.  

 Beweegspel (voor babygroepen niet altijd nodig) 

Grote klokken: Speel het spel staand (bekijk vooraf de YouTube-video). 

Variatie voor baby’s: Speel het spel met de baby op schoot als schootspel, of in de armen staand.  

Bij de laatste regel kriebel je de baby met je vingers zoals de baby het fijn vindt. 

Themaspel   Spelmateriaal: Per kind 2 materialen in verschillende groottes.  

                     Variatie: Speel het met materialen in 3 groottes. 

Speel het spel met voor ieder kind een klein en een groot materiaal van hetzelfde.  

Bijvoorbeeld: een grote en een kleine doos, een grote en een kleine schudfles, een grote en een kleine 

trommel, een grote en een kleine pollepel, … 

Klappen: Zing het lied met een passende tekstvariatie en deel de kleine materialen uit. Speel meteen mee. 

Na een paar keer spelen deel je ook de grote materialen uit. Speel er afwisselend op: 

Zing de tekst ‘We spelen op de grote, tik tik tik, we spelen op de grote… tikketikketik’.  

Zing de tekst ‘We spelen op de kleine, tik tik tik, we spelen op de kleine… tikketikketik’. 

Vraag aan de kinderen op welke er gespeeld wordt en hóe erop gespeeld gaat worden, of observeer hoe 

ze graag willen spelen. Kijk voor allerlei speelvariaties op pagina 103-108 (afhankelijk van je materiaal). 

Variatie: Verzin met de kinderen samen allerlei variaties met de combinatie van groot en klein. 

Olifantje in het bos: De grote is de mama of papa, de kleine is de baby-olifant.  

Zing als mama/papa en maak grote bewegingen met je materiaal, zing als de babyolifant en maak kleine 

bewegingen met het kleine materiaal.  

Zing het lied daarbij ook in olifantentaal: ‘pèp pèp pèp pèp…’. 

Extra spel voor peuters met 3 groottes: 

Grote klokken zeggen bim-bam: Speel op het juiste formaat bij dat deel van het lied.  

Wees een duidelijk voorbeeld die gevolgd kan worden door de kinderen. 

Variatie: Laat een kind de formaten in een eigen volgorde leggen, waarbij de rest dit kind mag nadoen. 

Zing het lied nu ‘door elkaar’ in de volgorde die het kind heeft neergelegd. 

 

 
Rustige afsluiting: Ruim eerst de spullen op.   Spelmateriaal: Groot doek + aantal dansdoekjes.  

Neem een groot doek, zit er samen omheen, pak allemaal een stukje. Leg en een aantal kleine 

dansdoekjes erop en wapper ze omhoog. Zing het lied Varen varen erbij of een ander passend lied.  
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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) 

Klappen 

We klappen in de handen, klap klap klap.  

We klappen in de handen….. klappeklappeklap.  

(p. 159) 

Grote klokken zeggen bim bam bim bam 

Kleine klokken zeggen tikke takke tikke takke 

En die kleine polshorloges tikke takke tikke takke tikke takke tik! 

(Pagina 152) 

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) 

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) 
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