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1 Muziekkwartier 

Klapspel: 

1 2 3 4 hoedje van papier: Klap bij elke ‘1 2 3 4’ in de handen of klap met een klapvariatie. 

Bij ‘hoedje van’ houdt je je handen op je hoofd.  

TITEL:  Trommelen                           Materiaal: een trommel per persoon. Variatie: +1 of 2 stokjes p.p. 

 

Beweegspel (voor babygroepen niet altijd nodig) 

1 2 3 4 hoedje van papier: Stap bij elke ‘1 2 3 4’  met de voeten.  

Variatie: in plaats van 4x stappen kunnen jullie: stampen, springen, een rondje draaien, billen wiebelen, … 

Bij ‘hoedje van’ houdt je je handen op je hoofd. 

Rustige activiteit:  

Neus: Na elke keer zing je een geluid met het lied op het lichaamsdeel dat je hebt aangewezen. 

Zing met de tekst die past bij de ontwikkeling. Denk aan neus, oor, handen, vingers, buik, …  

Hoe ouder de kinderen, hoe meer details je benoemt. Denk bij peuterplus aan oorlel, enkel, hak, … 

 

Begroeting: Muziekkwartier of ander begroetingslied 

Themaspel   Spelmateriaal: een trommel per persoon (of een doosje). 

    Variatie: een trommel met één stokje per persoon.  

    Variatie: een trommel met twee stokjes per persoon. 

    Variatie: een grote vloertrommel of grote doos (met of zonder stokjes).  

Trommelmuziek: Zet een nummer op uit de spotifylijst ‘Muziekkwartier: klapmuziek en trommelmuziek’.  

Deel de trommels uit en speel samen direct mee met de muziek.  

Variatie: zet de muziek af en toe op pauze voor een stopmoment.  

 

Toemba toemba: Trommel mee met het liedje. Na het liedje is het steeds even stil. 

Variatie: Kies per herhaling van het lied een speelvariatie van pagina 103 en 104, passend bij de 

ontwikkeling. 

Keuze uit: 

-Wie niet trommelen wil (wie niet dansen wil) is stil: Wissel trommelen en stiltes met elkaar af. 

-1 2 3 wiedewie: Wissel trommelen en kiekeboe spelen met de trommel met elkaar af.  

-1 2 3 4 hoedje van papier: Bij ‘1 2 3 4’ trommel je 4x. Bij ‘hoedje van’ zet je de trommel op je hoofd.  

Variatie voor baby’s: houd de trommel op het hoofdje van de baby en tik er 4x zachtjes op.  

-Zo gaat de trommel (melodie: Zo gaat de molen): Draai de trommel in de hand als een stuur en zing het 

lied langzaam. Draai het snel en zing het lied snel. Doe hetzelfde met andere spelvariaties, zoals een 

rondje wrijven over de trommel, figuren tekenen met de vinger op de trommel, … 

Rustige afsluiting: 

Ga liggen met de trommel als hoofdkussen. Zet rustige muziek op uit de Spotifylijst ‘Muziekkwartier rust- 

luister- en slaapmuziek’ of zing zelf een rustig liedje. 
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2 Muziekkwartier 

 

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) 

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) 

Toemba toemba toemba toemba toemba toemba toemba 

Tralala tralala tralalalalalala  

Tralalalala lalalalala lalalalalalala. 

(p. 171) 

Wie niet trommelen wil, wie niet trommelen wil, wie niet trommelen wil is stil. 

Wie niet trommelen wil, wie niet trommelen wil. wie niet trommelen wil is stil. 

(pagina 150) 

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) 

Melodie: Zo gaat de molen 

Zo gaat de trommel, de trommel, de trommel 

Zo gaat de trommel, de trom-mel. 

Zo gaat de trommel, de trommel, de trommel 

Zo gaat de trommel, de trom-mel. 

(p. 179) 

 


