
 

©HetMuziekkwartier  - download voor abonnees van het Muziekkwartier - 
 

1 Muziekkwartier 

TITEL:  Muziek in de zandbak, 1 Materiaal: Zandbak of zandtafel.  

Emmer en schep (of beker en lepel) voor ieder kind. 

 

 

Rustige activiteit: 

Dikke duim: Verstop de duim in het zand.  

Variatie: Verstop de hele hand in het zand. Zing de tekst ‘Grote hand, grote hand, waar ben jij?’ 

Variatie: Wissel af hoeveel vingers je verstopt.  

óf: Mijn handen zijn verdwenen: Verstop de handen in het zand. 

Variatie: Mijn voeten zijn verdwenen/ Mijn tenen zijn verdwenen/ Mijn vingers / ... 

 

Begroeting: Muziekkwartier of ander begroetingslied 

         Iedereen zit in de zandbak of staat om de zandtafel. Haal vooraf de speeltjes uit de zandbak. 

Klapspel: 

Klappen óf Oermelodie: Naast de gebruikelijke klapvariaties speel je speciale zandbakvariaties:  

Klappen op het zand, tikken in het zand met een vinger, draaien in het zand (met de vinger), … 

Dit laat leuke vormen achter in het zand. 

 Beweegspel (voor babygroepen niet altijd nodig) 

Olifantje in het bos: Maak voetstappen in het zand. Stap op de plaats, of bij voldoende ruimte in het rond. 

óf: A ram sam sam: Stap met de voeten bij ‘a ram sam sam’, stap snel bij ‘goeli goeli’ en draai bij ‘aravi’.  

Themaspel   Spelmateriaal: Emmer en schep (of beker en lepel) in de zandbak. 

1234 hoedje van: Elk kind krijgt een emmer (of beker). Zet deze tijdens het zingen van het lied op je hoofd. 

Je zet het van je hoofd af bij ‘als het hoedje dan niet past’ en op het einde. Het mag er ook vanaf vallen. 

123 wiedewie: Tik met de schep op de emmer. De kinderen krijgen ook een schep (of lepel) om te tikken. 

Variatie: Keer de emmer om en tik op de onderkant. Keer het daarna weer terug om en tik op de rand. 

Variatie: Ontdek samen waar en hoe je nog meer kunt tikken en trommelen met de emmer en de schep. 

In & uit: Schep zand in de emmer. In plaats van schudden ga je roeren in de emmer met zand. In de laatste 

zin keer je de emmer om zodat al het zand er weer uit valt.  

Variatie voor peuters: Schep de emmer helemaal vol. In plaats van schudden zing je ‘stampen’ en stamp je 

het zand aan. Zo kun je samen zandkastelen bouwen! Voeg voor extra modder wat water toe. 

Rustige afsluiting: 

Neurie een rustig liedje of zet een nummer op uit de spotifylijst ‘Muziekkwartier rust- luister- en 

slaapmuziek’. Laat heel zacht zand tussen je vingers gaan of teken rustig met een vinger in het zand.  

Volg de muziek in de bewegingen.  

Variatie: Meng het zand met water. Laat de modder tussen je vingers druipen en maak een moddertoren 

met elkaar. Ga met je bewegingen mee met de muziek.  
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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? 

(Pagina 146) 

Mijn handen zijn verdwenen, ik zie geen handen meer. 

Waar zijn ze nou gebleven? … Ja! Daar zijn ze weer! 

(Pagina 161) 

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) 

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) 

A ram sam sam, a ram sam sam, goeli goeli goeli goeli goeli ram sam sam 

A ram sam sam, a ram sam sam, goeli goeli goeli goeli goeli ram sam sam 

Aravi, aravi, goeli goeli goeli goeli goeli ram sam sam 

Aravi, aravi, goeli goeli goeli goeli goeli ram sam sam 

(Pagina 144) 

1 2 3 4 hoedje van, hoedje van. 1 2 3 4 hoedje van papier. 

Als het hoedje dan niet past, zet het in de glazen kast. 

1 2 3 4 hoedje van papier. 

(Pagina 143) 

1, 2, 3, wiedewiedewie 4, 5, 6, wiedewiedewes  

1, 2, 3, wiedewiedewie 4, 5, 6, wiedewiedewes  

Shshshsh… 

Wiedewiedewij, waar ben jij, wiedewiedewoe… kiekeboe! 

(Pagina 142) 

Tekstvariatie op In & uit 

In, in, zand in de emmer, zand in de emmer. Roeren, roeren, en dan… zand er helemaal uit. 

(Pagina 156) 
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