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TITEL:  Paarden Materiaal: Dansdoekjes. 

Rustige activiteit:  

Neus: Wijs steeds als je het lied nog een keer zingt een lichaamsdeel aan en zing hierover. 

Zing aansluitend met een zelfverzonnen geluid het liedje op één klank, terwijl je het aanwijst. 

 

Begroeting: Muziekkwartier of ander begroetingslied 

Klapspel:  

‘n Herenpaard: Zit met de benen gestrekt voor je. Klap op de benen in de maat van het versje. 

Maak tussendoor voor je het herhaalt paardengeluiden: klakken met de tong of hinniken. 

Variatie voor baby’s: Neem de baby op schoot of in je armen en hop zacht mee in de maat van het versje.  

 
Beweegspel  

Zo gaan de paarden (melodie Zo gaat de molen): Zing het rustig en stap in het rond rondom het 

Muziekkleed. Zing het sneller en loop in de galoppas. Zing het zeer snel en ren in het rond.  

Eindig door samen te hinniken en val op de grond.  

Variatie: Hoe gaat het veulentje? Verzin met de kinderen verschillende variaties. 

Variatie voor baby’s: Draag de baby op de arm en laat de baby de beweging ervaren.  

Themaspel   Spelmateriaal: Dansdoekjes 

Blijf staan en geef elk kind een dansdoekje. Doe deze aan de kleding als een staartje, of houdt het doekje 

met twee handen onder achter de rug vast. 

Zo gaan de paarden: Herhaal het beweegspel, nu met de dansdoekjes als staartjes.  

Vlieg op dikke vlieg: Houd je duim en wijsvinger op elkaar alsof het een bromvlieg is en beweeg het alsof 

de vlieg in het rond vliegt. Maak een zoemgeluid  ‘zzzzzz’ en ga daarbij met je stem omhoog en omlaag 

met de beweging van je vingers mee.. Zing het lied. Zwaai met het doekje (staartje) naar je eigen vlieg om 

deze weg te jagen. Is de vlieg er nog of komt deze steeds terug? 

Ozewiezewo: Ga bij het lied heen en weer met het doekje. Bij ‘wies wies wies wies’ zwaai je 4x op en neer.  

Maak tussendoor de geluiden van de bromvlieg.  

’n Herenpaard: Speel het versje nu staand met het doekje achter de rug als staart. 

óf: Zet de muziek ‘Pizzicato polka’ of ‘En sifflant La Polka’ of andere stapmuziek op uit de spotifylijst 

‘Muziekkwartier: stapmuziek’.   

 
Rustige afsluiting: 

De paarden worden schoongeborsteld: Met de doekjes zitten de kinderen achter elkaar in een treintje en 

poetsen elkaar met de doekjes schoon over de rug. Zet hierbij muziek aan uit de spotifylijst 

‘Muziekkwartier: rust- luister- en slaapmuziek’.  
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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. 

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) 

’n Herenpaard, ’n herenpaard, ’n herenpaard gaat zó. 

’n Damespaard, ‘n damespaard, ‘n damespaard gaat zó. 

’n Cir-cus-paard, ’n cir-cus-paard, ’n cir-cus-paard gaat zó. 

‘n Boerenknol, ‘n boerenknol, ’n boerenknol gaat zó. 

Oh oh, gat in de weg! (boem) 

(Beweeg op de dikgedrukte delen van de tekst)  

(Pagina 154) 

Op de melodie van ‘Zo gaat de molen’:  

Zo gaan de paarden, de paarden, de paarden 

Zo gaat de paarden, de paar-den. 

(p. 179) 

Vlieg op, dikke vlieg, dikke bromvlieg! 

Je plaagt me en je kriebelt zo. 

Ik wil je niet je friemelt zo. 

Ga weg jij van mijn neus dikke deus, ga weg jij van mijn neus. 

(Ga weg jij van mijn oor dikke door) 

(Ga weg jij van mijn kin dikke din) 

(Pagina 175) 

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

(Pagina 166) 
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