
 

©HetMuziekkwartier  - download voor abonnees van het Muziekkwartier - 
 

1 Muziekkwartier 

TITEL:  Schudden, 3                             Materiaal: Kartonnen doosjes of bakjes met daarin schudeieren   

             of ander schudmateriaal, 2 rammelaars per persoon.   

             Een kalimba of andere muziekinstrument. 

Rustige activiteit: 

Deze vuist: Stapel je eigen vuisten op elkaar bij het zingen van het lied. 

Variatie: Stapel samen met iemand vuisten op elkaar. 

Variatie voor peuters: Stapel alleen wijsvingers op elkaar en zing de tekst ‘Deze vinger op deze vinger’.  

óf Ozewiezewo: Wiebel heen en weer, sla 4x op je benen bij ‘wies wies wies wies’.  

 

Begroeting: Muziekkwartier of ander begroetingslied 

Klapspel: 

Oermelodie, óf Klappen: Speel variaties passend bij de ontwikkeling en behoeftes van de kinderen. 

Variaties met peuters: Tik vingers tegen elkaar, benoem welke vinger jullie tikken.  

Beweegspel (voor babygroepen niet altijd nodig) 

Dansen op muziek: Kies muziek uit de spotifylijst ‘Muziekkwartier stapmuziek’. Zet de muziek soms een 

paar tellen op pauze voor een stopmoment. Laat de kinderen vrij in hun bewegingen. 

Variatie voor dreumesen: Stappen om het kleed heen. Stop (of val) wanneer je de muziek stopt. 

Variatie voor peuters: Steeds voor de muziek weer aangaat kiezen jullie een andere dansbeweging. 

Themaspel  Spelmateriaal: Kartonnen doosjes met daarin rammelaars zoals schudeieren. 

     In plaats van doosjes kunnen ook bakjes worden gebruikt. 

In & uit: Speel eerst zelf het spel een keer om de kinderen nieuwsgierig te maken. Rammel vooraf met het 

doosje en zing het lied rustig. Geef hierna elk kind een doosje met eieren. Speel het spel meerdere keren. 

Oermelodie: Tik met de eieren op het doosje. Zing de tekst ‘Tik tik, tik tik, zo doen de eieren’.  

Variaties: Tik op de zijkant/onderkant van het doosje.  

      Schuif met de eieren op het doosje. 

      Imiteer kinderen die iets nieuws laten zien met de eieren en het doosje.  

Hoog/laag-spel: Wissel het lied af met het hoog/laag-spel (zie YouTube). 

1234 hoedje van: Zet het doosje op het hoofd. Tik met de eieren tegen het doosje.  

Aan het eind van het lied valt het doosje weer op de grond.  

Opruimen: Zing je opruimliedje.  

Variatie voor peuters: Vraag ze de kleuren te sorteren in de doosjes.   

Rustige afsluiting:  Materiaal: groot organza doek 

Ga rustig zitten of liggen. Leg je Kalimba op een doos (dan klinkt het luider). Speel op de kalimba naar 

eigen inzicht, de kinderen mogen ook hun ogen dicht doen als ze dat prettig vinden.   

Bekijk eventueel eerst de video ‘Kalimba spelen’. 

Heb je geen kalimba? Draai een speeldoosje of verzin je eigen lied op een klokkenspel.  
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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. 

Deze vuist op deze vuist, deze vuist op deze vuist,  

Deze vuist op deze vuist en zo klim ik naar boven. 

(Pagina 145) 

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

(Pagina 166) 

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) 

Tekstvariatie In & uit 

In, in, eieren er in, eieren er in. Schudden, schudden en dan… eieren er uit. 

In plaats van eieren zing je flesjes of rammelaar als je dat materiaal hebt. 

(Pagina 156) 

Oermelodie, tekstvariatie met de eieren  

Tik tik, tik tik, zo doen de eieren/flesjes/ rammelaars (herhaal meerdere keren) en…. Stop! 

(Pagina 28) 

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) 
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