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TITEL:  Kabouter Spillebeen Materiaal: Rode doekjes, 1 kabouterpopje met een 

paddestoel (kunnen uitgeknipte plaatjes zijn) 

 

Rustige activiteit:  

Speel met de kabouter achter de paddenstoel kiekeboe op de muziek ‘Romanian Folk Dances’ uit de 

spotifylijst ‘Muziekkwartier: stapmuziek’. 

 
Klapspel & Beweegspel: 

Op een grote paddestoel: Zit met je benen gestrekt voor je. Je handen klappen op je benen. Start het 

liedje en volg de bewegingen zoals in het bijbehorende filmpje bij ‘andere liedjes’. Na het liedje zing je de 

Oermelodie met de tekst: stip stip stip stip, stippen op de paddenstoel. Begin weer opnieuw. 

Variatie voor baby’s en dreumesen: Speel het lied met een kind op schoot.  

Tik bij het zingen van ‘stip stip’ de kinderen speels op de benen. 

Variaties voor peuters (kies er één per keer): 

Variatie: Zing ook ‘op een kleine paddestoel’ waarbij je niet met de handen de bewegingen uitvoert, 

maar met je wijsvingers. Alle bewegingen zijn nu kleiner en je zingt zachter.  

Variatie: Welke kleur heeft de paddestoel? Vraag aan de peuters welke kleur hun paddestoel heeft (hun 

broek/rok) en zing het lied met deze kleur. 

Variatie: Verzin met elkaar een naam voor de kabouter die nu komt en zing deze in plaats van 

‘Spillebeen’. Bijvoorbeeld Kabouter Langvoet, Kabouter Floppederdepop, Kabouter Roodmuts, … 

 

Begroeting: Muziekkwartier of ander begroetingslied 

Themaspel   Spelmateriaal: Rode doekjes. Variatie: verfkwast (z.o.z) 

Zing de Oermelodie, ga staan en geef elk kind een rood doekje. Dit is jullie ‘kaboutermuts’. Loop ermee in 

het rond en zing de oermelodie met de tekst ‘stap stap stap stap zo lopen de kabouters/ (herhaal een paar 

keer) en… stop!’.  

Voor baby’s: Leg een doekje op het hoofd, de baby kan deze er zelf weer af halen. 

Dit voetje dat voetje: Loop tijdens het opzeggen van het versje op je plaats. De laatste zin wordt ‘ik wou 

dat kabouter groter was’. Maak je hierbij zo lang mogelijk!  

Voor baby’s: Tik met het doekje de voeten om en om aan. Bij de laatste zin aait het doekje over het lijfje 

van de voeten tot aan het hoofd. Kiekeboe! 

Opa Bakkebaard: Het kabouterhuis is vies geworden! Zing de tekst ‘De kabouter heeft een huisje’ 

Poets met het doekje wat je zingt: Hij veegt de vloer, met een doekje: poets allemaal de vloer/ hij boent de 

deur, met een doekje: Ga allemaal de deur boenen, etcetera. 

Voor baby’s: De kabouter is vies! Benoem welk lichaamsdeel je gaat poetsen bij de baby. 

Heigh-ho: Zet deze muziek aan van de spotifylijst ‘Muziekkwartier; stapmuziek’. Stap samen rond. Na een 

tijdje wordt het langzame muziek. Ga allemaal liggen op de grond met het doekje als kussen. 

  

Rustige afsluiting: Laat de muziek aanstaan en doe allemaal je ogen dicht. Welterusten! 
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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. 

Op een grote* paddestoel rood** met witte stippen 

Zat kabouter Spillebeen*** heen en weer te wippen. 

‘Krak!’ zei toen de paddestoel, met een diepe zucht. 

Allebei de beentjes, ‘hoepla!’ in de lucht! 

(Muziekkwartier op YouTube) 

*variatie: kleine 

** zing hier de kleur van de genoemde kleding.  

*** zing hier de zelfverzonnen naam van een andere kabouter 

Oermelodie: 

Stip stip stip stip, stippen op de paddenstoel (herhaal een paar keer) en…. Stop! 

Stap stap stap stap zo lopen de kabouters/ (herhaal een paar keer) en… stop!.  

(p. 28) 

Dit voetje, dat voetje, lip lap lorum. Dit voetje, dat voetje loopt in het koren. 

Dit voetje, dat voetje loopt in het gras. ‘k Wou dat kabouter groter was! 

(Pagina 148) 

Opa Bakkebaard, tekstvariatie: De kabouter 

De kabouter heeft een huisje, en in dat huisje daar is het goed. 

De kabouter is aan het werken, en weet jij wel wat jij doet? 

Hij veegt de vloer, met een bezem, met een bezem. 

Hij veegt de vloer, zo veegt hij de vloer.  

Variaties:  

Hij boent de deur, met een doekje, met een doekje 

Hij lapt het raam, met een doekje, met een doekje, etc 

(Pagina 165) 

Nog meer kabouterliedjes voor peuters: 

Onder hele hoge bomen 

Er zat een klein kaboutertje 

(Spotify: Liedjes op Schoot) 

Spelen met de verfkwasten: 

Met baby’s: Speel de aanraakspelletjes met een (schone) verfkwast of make-up kwast.  

Baby’s die het leuk vinden kunnen er ook mee gaan tikken op de grond bij de muziek.  

 

Met dreumesen en peuters: Geef elk kind een kwast bij het liedje Opa Bakkebaard (De kabouter)  

Jullie gaan overal stippen op ‘verven’. Op de muur, op de deur, op de vloer. Overal paddestoelstippen! 
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