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TITEL:  Knuffels Materiaal: Een knuffelbeest per persoon  

                    en enkele handdoeken. 

Rustige activiteit:  

Wat hoor ik toch? óf Er zit een beer al achter ’t riet: Verstop je achter je handen en maak dierengeluiden.  

óf Ozewiezewo: Beweeg al zittend heen en weer. Sla bij ‘wies wies wies wies’ 4x op de benen. 

 

Begroeting: Muziekkwartier of ander begroetingslied 

Klapspel:  

Papegaaitje leef je nog: Klap in de handen. Klap alleen, of samen 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 baby’s als draagspel) 

Ganzenpas óf Grote klokken óf ’t Schip moet zeilen. 

Themaspel   Spelmateriaal: Een knuffelbeest per persoon. Enkele handdoeken. 

Zet voor ongeveer één minuut zachte muziek aan van de spotifylijst ‘Muziekkwartier: rust- luister- en 

slaapmuziek’.  Deel de knuffels erbij uit terwijl iedereen ze zacht aait en knuffelt.  

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 knuffelbeesten. Verzin er steeds een geluid bij om ook op te zingen. 

Papegaaitje leef je nog: Elk kind klapt samen met de knuffel en tikt op de pootjes van de knuffel. 

Variatie voor baby’s: tik met de knuffel zacht tegen de handen of voeten van de baby.  

Wie niet dansen wil (staand, liggend of zittend): Laat de knuffel bewegen en stilstaan bij het lied.  

Variatie: Laat soms de stiltes wat langer duren om het spannend te maken.  

Variatie: Imiteer dansbewegingen die de kinderen met hun knuffels maken. 

Extra spel voor peuters: 

Grote klokken: Speel het spel zittend of staand, met de knuffel in de armen. 

Knuffeloptocht: Doe de knuffel op de rug of de schouders en loop ermee rond op vrolijke muziek uit de 

spotifylijst ‘Muziekkwartier: stapmuziek’.  

Rustige afsluiting: 

Varen over de baren óf ’t Schip moet zeilen: Leg in elke handdoek een aantal knuffels.  

Wieg met de kinderen de handdoek met daarin de slapende knuffels zacht heen en weer. 

Variatie voor baby’s: Leg de baby met een knuffel in de armen in de handdoek en wieg heen en weer. 
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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) 

Ozewiezewo zewieze walla kristalla kristo zewiezewo zewieze wies, wies, wies, wies 

(Pagina 166) 

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) 

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) 

’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) 

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 … 

Variatie: Zing in plaats van ‘Neus’ een ander lichaamsdeel en verzin hierbij een geluid.  

(Pagina 162) 

Wie niet dansen wil, wie niet dansen wil, wie niet dansen wil staat stil. 

Wie niet dansen wil, wie niet dansen wil, wie niet dansen wil staat stil. 

(pagina 150) 
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