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1 Muziekkwartier 

TITEL:  Samen met de bal                         Materiaal: Rollend materiaal (grote bal), 1 bel,  

1 speeldoosje. Variatie: Meerdere ballen, een kleed. 

Rustige activiteit: Kiekeboe spelen met  

Mijn handen zijn verdwenen óf: Er zit een beer al achter ’t riet óf: 1, 2, 3 wiedewie 

 

 

Begroeting: Muziekkwartier of ander begroetingslied 

Klapspel: Oermelodie met klapvariaties, passend bij de ontwikkeling. 

Variatie: één kind laat een klapvariatie zien, iedereen doet mee in deze variatie. 

óf Papegaaitje leef je nog: Klap per tweetal samen tegen elkaars handen. 

 

Beweegspel (voor babygroepen niet altijd nodig) Materiaal: Een bel voor de spelleider. Variatie: Trom. 

Oermelodie: Zing de tekst: ‘Stap stap stap stap, zo doen de voeten’. Herhaal dit enkele keren. In plaats 

van ‘stop!’ zing je: ‘hoor je de bel, dan zit je op de grond’. Rinkel de bel meteen of rinkel na even wachten. 

 

Variatie: Kies bij jonge kinderen één loopvariatie per dag, wissel bij peuterplus meer af.  

Voorbeelden: Per tweetal of drietal hand in hand lopen óf per groepje in de kring met de handen vast 

dansen óf achteruit lopen óf achter elkaar aan lopen óf in een treintje lopen. 

 

Variatie: Speel een ritme op de trom. Speel verder hetzelfde beweegspel: Wanneer ze de bel horen zitten 

ze op de grond. 

Themaspel  Spelmateriaal: Eén bal. Variatie: ander rollend materiaal. Variatie: een kleed. 

Zit samen in een kring (baby’s/dreumes: zit samen op de eigen manier op het muziekkleed). 

Ozeweziewo: In plaats van ‘wies wies wies wies’ zing je ‘rol-rol de bal’.  

Neem één grote bal en rol deze heel rustig tijdens het zingen naar een kind. Gebaar dat het kind het 

terug mag rollen. Herhaal dit enkele keren. Stimuleer dat ze ook naar elkaar rollen. Kinderen die heel 

graag de bal willen mogen de bal. Door steeds ook naar een ander kind te rollen ervaren ze dat ze de bal 

mogen, maar andere kinderen er ook zijn en de bal graag willen. Het liedje zorgt voor regelmaat en rust. 

Lastig?: Gebruik meerdere ballen wanneer kinderen nog moeite hebben met loslaten.  

 

Even rollen (melodie Even poetsen): Zing de tekst ‘even rollen even rollen even rollen ja ja’.  

óf zing een ander liedje over het rollen van de bal. 

Variatie voor dreumesen: Gebruik meerdere ballen tegelijk. 

Variatie: Kies ander rollend materiaal. Dat kan een andere bal zijn, maar ook een rollend flesje, een 

rollende buis of regenmaker. 

 

De ballen zijn verdwenen (melodie: Mijn handen zijn verdwenen): Verstop meerdere ballen/ rollend 

materiaal onder het kleed. De kinderen mogen eroverheen kruipen, voelen en zoeken.  

Rustige afsluiting:  

Ruim de ballen op. 

Ga samen liggen op het kleed en draai een speeldoosje als afsluiting.  
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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. 

Mijn handen zijn verdwenen, ik zie geen handen meer 

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

(Pagina 161) 

Er zit een (beer) al achter ’t riet. Ik hoor hem wel maar ik zie hem niet. Grauw! 

(Pagina 149) Varieer de dieren en dierengeluiden. 

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) 

Oermelodie 

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

(p. 28) 

Papegaaitje leef je nog? Iejadeejaa.  

‘Ja, meneer ik ben er nog’ iejaadeeja 

‘k Heb mijn eten opgegeten en mijn drinken laten staan. 

Iejadeeja poef! 

(Pagina 167) 

Oermelodie variatie met de voeten 

Stap stap, stap stap, zo doen de voeten (herhaal meerdere keren) en…. Stop! 

(p. 28) 

Ozewiezewozewieze walla kristalla kristo zewiezewo zewieze rol rol de bal 

(Pagina 166) 

Even rollen (melodie: Even poetsen) 

Even rollen, even rollen, even rollen, ja ja 

Even rollen, even rollen, even rollen, ja ja 

(Pagina 150) 

De ballen zijn verdwenen, ik zie geen ballen meer 

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

(Pagina 161) 
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