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1 Muziekkwartier 

TITEL:  Welkom Materiaal: Schudeieren of ander schudmateriaal, 2 p.p. 

                     Kalimba of speeldoosje. Extra: bakjes of doosjes.  

Rustige activiteit:  

Mijn handen zijn verdwenen: Verstop de handen achter de rug of ergens anders, na de stilte komen ze 

weer tevoorschijn.  

óf: Dit is mijn hand: Speel het spelletje en wijs de vingers daarbij één voor één aan.  

Variatie voor baby’s: Tik één voor één de vingers aan en omsluit daarna de handjes met jouw handen. 

 

Begroeting: Muziekkwartier of ander begroetingslied 

Voor een nieuw kind is het prettig veel kiekeboe te spelen en elkaar te leren kennen op een ontspannen 

manier. In dit Muziekkwartier is daar veel ruimte voor.  

Klapspel:  

Oermelodie: Klap in de handen. Varieer hoe lang je zingt tot aan het stopmoment.  

óf 1 2 3 wiedewie: Klap in de handen of op de benen. Vanaf ‘shshsh’ verstop je je handen. Bij kiekeboe 

komen ze weer tevoorschijn.. 

 Beweegspel  

Jan Toerlezjoer: Ga staan en stap met de voeten in de maat. Bij de laatste zin ga je 2x zo snel.  

Sta stil op het eind. Herhaal meerdere keren.  

Variatie voor baby’s: De baby ligt op de rug voor je of zit op schoot. Fiets met de beentjes in de maat van 

het lied. Bij de laatste zin ga je 2x zo snel. Herhaal een paar keer.  

Themaspel   Spelmateriaal: Schudeieren of ander schudmateriaal, twee per persoon. 

Uitdelen: Neem de tas of bak met het schudmateriaal. Zing daarbij de Oermelodie met de tekst ‘Schudden 

schudden’. Na de ‘stop’ neem je één voor één de instrumentjes eruit. Schud ze en breng ze in een grote 

beweging steeds naar een kind toe. Laat ze jouw bewegingen en het geluid volgen.  

Oermelodie: Schud mee met het liedje. Varieer hoe lang je zingt tot aan het stopmoment. 

Wissel het lied af met het Hoog/laag-spel.  

Variatie voor dreumesen: Tik met de instrumenten tegen elkaar aan en zing ‘tik tik, tik tik’.  

Variatie voor peuters: Verzin met elkaar variaties om te schudden (lees pagina 99 en 100). 

Variatie voor peuters: Speel het Hoog/laag-spel op kleur: ‘de rode gaat omhoog…’ 

1 2 3 wiedewie: Schud bij het versje. Vanaf ‘shshsh’ verstop je ze achter je rug. 

Variatie: verstop ze onder je benen, of onder de kleding, onder het muziekkleed, … 

óf: A ram sam sam: Schud in de maat. Bij elke ‘Goeli goeli’ ga je 2x zo snel. Bij elke ‘Aravi’ houd je ze hoog.  

Schudmuziek: Zet muziek aan uit de spotifylijst ‘Muziekkwartier: Schudmuziek’  

Bijvoorbeeld ‘Afrikaan beat’ (bekend van de Efteling).  

Extra bij veel herhaling: 

In & uit: Neem voor elk kind een bakje of doosje. Bij het liedje doen ze de instrumenten erin en eruit. 

Rustige afsluiting: 

Ruim de instrumenten op. Ga rustig zitten of liggen en laat een muziekdoosje horen of speel voor de 

kinderen op de kalimba of een ander muziekinstrument.  
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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) 

Dit is mijn hand met vijf vingertjes eraan, die allemaal mooi op een rijtje staan. 

Vijf vingertjes hier, vijf vingertjes daar, tien broertjes en zusjes zijn ‘hoep!’ bij elkaar. 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.  

Bij oudere kinderen vervang je ‘vingertjes’  door ‘vingers’.  

(Pagina 147) 

Oermelodie 

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

(p. 28) 

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) 

Jan Toerlezjoer, je benen, je benen. 

Jan Toerlezjoer, je benen van de vloer. 

(Pagina 158) 

Oermelodie variatie met schudden: 

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

(p. 28) 

Hoog/laag-spel: 

En de eieren gaan omhoog….. en de eieren gaan omlaag… 

In & uit variatie met schudeieren: 

1, 2, 3, wiedewiedewie 4, 5, 6, wiedewiedewes  

1, 2, 3, wiedewiedewie 4, 5, 6, wiedewiedewes  

Shshshsh… 

Wiedewiedewij, waar is het ei, wiedewiedewoe… kiekeboe! 

(Pagina 142) 

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

(Pagina 156) 
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