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TITEL:  Klingerding 1 Materiaal: Klingerding met bal. Eén per 4-6 kinderen  

 

Rustige activiteit:  

Ozewiezewo: Zit met je handen naast je en wieg heen en weer. Zet je af met je handen. Sla bij het ‘wies 

wies wies wies’ 4x op de benen of ergens anders. 

óf: Zo gaat de molen: Verzin naast het gewone spel hoe je nog meer draaiende bewegingen kan maken. 

 Klapspel: 

Zing jullie favoriete klapliedje of ga samen klappen op muziek uit de Spotifylijst Muziekkwartier: 

Klapmuziek en trommelmuziek. 

Zet het steeds op pauze voor een stopmoment. 

Begroeting: Muziekkwartier of ander begroetingslied 

Beweegspel (voor babygroepen niet altijd nodig) 

We maken een kringetje of Zo gaat de molen als kringspel met de groep. 

óf: Olifantje in het bos: Maak een lange rij, handen vast en stamp rond als een olifant. Welke olifanten 

komen langs? Papa, mama, baby, oma, … 

Themaspel   Spelmateriaal: Klingerding met bal. Eén per 4-6 kinderen 

Maak vooraf samen met de kinderen een Klingerding (bekijk het filmpje hierover). Maak er meerdere bij 

een grotere groep. Neem een bal die goed kaatst en geluid maakt met de materialen in je klingerding. 

De kinderen mogen het Klingerding naar eigen inzicht mooi maken! 

Leg je Klingerding neer, of leg er meerdere neer bij een grotere groep. De kinderen gaan eromheen zitten. 

Zorg dat er bij elk Klingerding iemand zit (oudere peuter of jij/collega) die kan helpen. De allereerste keer 

doe je het voor, zodat het spel overkomt en de kinderen er volop mee kunnen gaan experimenteren. 

-Ozewiezewo: Dit lied heeft een wiegende beweging waarin je mee kan gaan met het Klingerding. Laat de 

kinderen met het Klingerding bewegen bij het lied.  

Na het lied ga je door met rollen. Imiteer met jullie stemmen de klanken die ontstaan in het Klingerding: 

‘kling’, ‘klang’, ‘boem’, ‘tssj’, ‘rrrr’, etc. Na een tijdje zet je het lied weer in. Daarna maken imiteren jullie 

weer de klanken van het Klingerding. 

-Zo gaat het balletje (melodie: ‘Zo gaat de molen’): Zing het lied eerst langzaam, dan snel. Beweeg het 

Klingerding ook langzaam en dan snel, gelijk met het zingen. 

-De bal is verdwenen (melodie ‘mijn handen zijn verdwenen’): Wanneer een kind de bal heeft gepakt zing 

je dit lied tussendoor, om zo het kind te motiveren de bal er weer terug in te leggen. 

-Voor peuters: Rood, rood, ik zie rood: Speel met gekleurde ballen. Zing een naam. Dit kind mag beslissen 

wat er met die bal gaat gebeuren: erin, eruit of naar een ander Klingerding? 

Rustige afsluiting: 

Ruim de Klingerdingen op en ga rustig liggen. Kijk naar boven en verzin hoeveel sterren jullie zien.  

Zing Twinkel kleine ster en wijs op de maat van het lied de ‘sterren’ aan. 
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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 in de online omgeving van Het Muziekkwartier. 

 

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

(Pagina 166) 

Zo gaat de molen, de molen, de molen 

Zo gaat de molen, de mo-len. 

Zo gaan de wieken, de wieken, de wieken 

Zo gaan de wieken, de wie-ken. 

(p. 179) 

We maken een kringetje van jongens en van meisjes. We maken een kringetje van tralala. 

Maak nu een buiging. Maak nu een buiging. 

Bij de hand, bij de hand, pak je vriendje bij de hand.  

Bij de hand, bij de hand, pak je vriendje bij de hand. 

(Pagina 177) 

Olifantje in het bos, laat je mama toch niet los. 

Anders raak je de weg nog kwijt, en dan krijg je later spijt. 

Olifantje in het bos, laat je mama toch niet los. 

(Pagina 163) 

Mijn bal is verdwenen, ik zie geen bal meer. 

Waar is die nou gebleven? … Ja! Daar is hij weer! 

(Pagina 161) 

Rood, rood, ik zie rood,  

[NAAM] mag rood gaan zoeken/halen/brengen/pakken/… 

Twinkel, twinkel, kleine ster, oh, wat schijn je hoog en ver. 

Als de zon is neergegaan kom jij aan de hemel staan 

Twinkel, twinkel, kleine ster, oh, wat schijn je hoog en ver. 
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