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TITEL:  Regen             Materiaal: Eén trom. 2 schudeieren p.p. (of ander schudmateriaal). Windgong.   

      Variatie voor peuters: Twee ritmestokjes per persoon.  

Rustige activiteit:  

Hansje pansje kevertje: Zing het lied en maak de gebaren in de lucht 

Variatie met baby’s: Speel het als aanraakspel (pagina 153). 

Variatie met peuters: Speel het spel later ook als aanraakspel waarbij peuters elkaar kriebelen. 

 

Begroeting: Muziekkwartier of ander begroetingslied 

Klapspel:  

Toemba toemba of Oermelodie: Klap bij het lied tot aan het stopmoment. Herhaal meerdere keren.  

Variatie: Kies ook variaties met het tikken met vingers. 

 Beweegspel   Spelmateriaal: één trom 

Het regent + Trom/stop-spel: Speel deze twee een aantal keer om en om.  

Loop samen rond en zing het lied. Waar ze in de tekst op de grond vallen, laten jullie je ook vallen.  

Speel nu het looptempo mee op de trom. Vlak voor je stopt speel je een paar slagen snel. Eindig met een 

hardere slag: dit is het teken dat kinderen zich mogen laten vallen. Zing nu het lied ‘het regent’ weer. 

Variatie voor baby’s: Draag de baby en loop rond. Bij het valmoment laat je de baby even zakken, zover 

als de baby dat fijn vindt.  

Themaspel   Spelmateriaal: Twee schudeieren per persoon (of ander schudmateriaal).  

       Variatie voor peuters: Twee ritmestokjes per persoon. 

      Extra: dozen, emmers, bakplaat, stoelen, … 

Regen, regen spetterdespat: Spreek het versje en speel met de schudeieren/ stokjes in de maat. Na het 

versje ga je even heel snel schudden/tikken. Hierna is het weer stil.  

Geef elk kind 2 schudeieren (of 2 ritmestokjes) en begin opnieuw. Herhaal steeds met een andere 

tekstvariatie.  

Variatie: Schud/tik: bij je lijf: hoofd/ schouders/ billen/ buik/ … 

Variatie: Schud/tik dichtbij je omgeving: Vloer/ tafel/ kast/ elkaar/ … 

Variatie: Schud/tik wat verder weg: Raam/ deur/ …  Gebruik de volledige ruimte. 

Variatie: Leg allerlei materialen neer waar ze op mogen tikken. Denk aan dozen, emmers, kussens, 

bakplaat, stoelen, … Elk materiaal geeft een andere klank als je erop tikt.  

Extra spel voor peuters:   Spelmateriaal: De 3 platen over regen en zon. 

Het regent (of een ander liedje over de regen): Zing het liedje en tik/schud daarbij.  

Na het liedje houd je 1 plaat omhoog. Bij de gewone regen tik je normaal, bij de stortregen zo snel 

mogelijk, bij de zon vorm je een rondje in de lucht en is het stil. Speel in het begin steeds met de kinderen 

mee, later kijk je of ze het zelf kunnen. 

 
Rustige afsluiting: 

Ruim de muziekinstrumenten op. Neem de windgong en blaas ertegen. Blaas ook door de haren van de 

kinderen en vertel dat de wind ze droog blaast. Peuters blazen ook hun eigen lijf droog. Iedereen mag een 

keer bij de windgong blazen. Geniet in stilte van deze klanken.  

Extra: Speel het ook een keer met een haarföhn. Houd deze wel op voldoende afstand. 
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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. 

Hansje pansje kevertje die klom eens op een hek. -Loop met je vingers omhoog op het lijfje 

Neer viel de regen, die spoelde Hansje weg.  -Je vingers trippelen omlaag als regendruppels 

Op kwam de zon, die maakte alles droog.  -Wrijf met de hand een rondje over buik of rug 

Hansje pansje kevertje die klom toen weer omhoog. - Loop met je vingers weer omhoog op het lijfje 

(Pagina 153) 

Toemba toemba toemba toemba toemba toemba toemba 

Tralala tralala tralalalalalala  

Tralalalala lalalalala lalalalalalala. 

(p. 171) 

Oermelodie 

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

(p. 28) 

Het regent, het regent, de pannetjes worden nat. 

Er kwamen twee boerinnetjes die vielen op hun kinnetjes 

Het regent, het regent, de pannetjes worden nat. 

(Pagina 155) 

Het regent, het regent, de pannetjes worden nat. 

Er kwamen twee soldaatjes aan die vielen op hun gat 

Het regent, het regent, de pannetjes worden nat. 

(Pagina 155) 

Regen, regen, spetterdespat, alle …. (dit mag je verzinnen) worden nat! (tktktktktk) 

Voorbeelden van variaties:  

Regen, regen, spetterdespat, alle haren worden nat! 

Regen, regen, spetterdespat, alle huizen worden nat! 

Regen, regen, spetterdespat, alle bloemen worden nat! 

Regen, regen, spetterdespat, alle ramen worden nat! 

(Pagina 168) 
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