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1 Muziekkwartier 

TITEL:  Lichtjes aan, lichtjes uit    Materiaal: Lichtsnoer of los kerstlampje, versiering met kerstboom 

 

Rustige activiteit:    Spelmateriaal: een los kerstlampje of de lichtjes in de kerstboom 

Lichtjes schijnen: Zing het lied. Bij ‘uit’ doe je het lichtje uit, bij ‘aan’ weer aan. Kinderen kunnen ook 

aangeven wanneer het aan of uit mag gaan. 

óf: Zelfde lied als vingerspel. Steek de wijsvinger op, dit is je lichtje. Bij ‘uit’ blaas je ertegen, de vinger 

gaat terug in de vuist. Variatie: speel het ook met de vinger van de andere hand, of met andere vingers. 

 

 

Klapspel: Klappen op muziek 

Kies kerstmuziek uit de spotifylijst ‘Muziekkwartier klapmuziek en trommelmuziek’.  

Deze nummers vind je onderaan de lijst. Gebruik de pauzeknop voor stopmomenten. 

Begroeting: Muziekkwartier of ander begroetingslied 

Beweegspel (voor babygroepen niet altijd nodig) Spelmateriaal: los kerstlampje of lichtjes in de boom 

Oermelodie óf Klappen óf een kerstnummer uit de spotifylijst Muziekkwartier: Stapmuziek. 

Doe het lichtje aan. Beweeg vrij in de ruimte. Zodra het lichtje uit gaat staat iedereen stil. 

Tip: Spiegel steeds een van de kinderen in zijn/haar bewegingen, dit werkt bevestigend én aanstekelijk.  

Themaspel   Spelmateriaal: Kerstversiering voor kinderen en een (lege) kerstboom. 

Leg je kerstversiering klaar in een doos of in het midden. 

Zing Boom versieren en kies een spelvorm, passend bij de kinderen: 

-Spelvorm 1: Elk kind krijgt of kiest een kerstversiering. Zing daarbij Boom versieren.  

Geef de tijd om het materiaal te ontdekken. Zijn het slingers of linten? Dan kunnen jullie ermee zwaaien 

terwijl je het lied ook op klanken zingt.  

en/of je zwaait op kerstmuziek uit de spotifylijst Klapmuziek en trommelmuziek of op een vrolijk kerstlied 

naar keuze.  

-Spelvorm 2 (peuters): Elk kind krijgt of kiest een kerstversiering. 

Zing Rood, rood, ik zie rood. Ieder die een rode versiering heeft mag met de versiering naar de boom.  

Zing Boom versieren met de kinderen terwijl ze hun rode versiering in de boom hangen. 

Herhaal nu steeds met een andere kleur tot iedereen is geweest. Hoe meer dezelfde kleuren, hoe minder 

ze hoeven wachten. Hoe meer kleuren hoe meer uitdaging. 

-Spelvorm 3 (peuters+): Ik heb een kerstbal in mijn hand: Neem één kerstbal of andere versiering (pas dan 

de tekst aan). Geef deze tijdens het zingen door. Zorg dat je op het eind steeds bij een ander kind uitkomt. 

Wie de bal bij het laatste zinnetje vast heeft mag deze in de boom ophangen.  

De slinger/bal/… is verdwenen. Elk kind mag voor het spel begint de versiering ergens verstoppen: onder 

de kleding, achter de rug, onder een doek… Aan het eind van het liedje komt het weer tevoorschijn. 

 

Rustige afsluiting:  

Lichtjes schijnen: Hangt alles in de boom? Zing het lied en doe de lichtjes weer uit en aan.  

Zing aansluitend samen Oh Denneboom. Ook hier doe je de lichtjes aan en uit. 
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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. 

 

Lichtjes schijnen in het donker. 

Lichtjes schijnen in het donker. 

Aan… Uit… Aan… Uit… 

Lichtjes mooi.  

Lichtjes mooi. 

Oermelodie 

Klap klap, klap klap, zo doen de handen (herhaal meerdere keren) en…. Stop! 

(p. 28) 

Klappen 

We klappen in de handen, klap klap klap.  

We klappen in de handen….. klappeklappeklap.  

(p. 159) 

Boom versieren, tiereliereliere 

Boom versieren, doe maar mee. 

Kijk, daar hangen de sterretjes* al 

Tussen de groene takken. 

Boom versieren, tiereliereliere 

Boom versieren, doe maar mee. 

Rood, rood, ik zie rood, [NAAM] mag rood gaan halen. 

Blauw, blauw, ik zie blauw, [NAAM] mag blauw komen brengen. 

Geel, geel, ik zie geel, [NAAM} mag geel gaan pakken. 

 

Ik heb een stuiver in mijn hand, tekstvariatie: 

‘k Heb een kerstbal* in mijn hand, die gaat reizen door het land. 

Is hij hier, is hij daar, als je ‘m hebt dan zeg je ’t maar. 

Mijn kerstbal* is verdwenen, ik zie geen kerstbal meer. 

Waar is ‘ie nou gebleven? … Ja! Daar is ‘ie weer! 

(Pagina 161) 

Oh denneboom, oh denneboom, wat zijn je takken wonderschoon. 

Ik heb je laatst in ’t bos zien staan, toen zaten er geen lichtjes* aan. 

Oh denneboom, oh denneboom, wat zijn je takken wonderschoon.  

*of slinger(s)/ sterretje / kerstbal / engel / belletje(s) / … Zing hier wat van toepassing is. 
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