
 

©Muziekkwartier – Download voor abonnees van Het Muziekkwartier 
 

 Het Muziekkwartier 

TITEL:  Klingerding 2                               Materiaal: Klingerding met bal (meerdere bij een grote groep) 

                  Groot organza doek. 

Rustige activiteit:  

Speel een wiegende activiteit, zoals Ozewiezewo of Zo gaat de molen  

of speel een contactspel zoals de Voetengroet 

 
Klapspel: 

Speel het klapspel zoals Oermelodie of Baba doo bop dah. Maak voor peuters ook variaties in contact 

met elkaar. Bijvoorbeeld: Klap tegen de hand van een ander, of tik tegen de vinger van een ander. 

Begroeting: Muziekkwartier of ander begroetingslied 

Beweegspel (voor babygroepen niet altijd nodig) 

Speel spelletjes in beweging zoals Varkentje knor: Rol bij de laatste zin liggend op je zij door de ruimte of 

stimuleer een baby om te rollen. 

of speel Zo gaat de molen als kringspel. 

Themaspel   Spelmateriaal: Klingerding met bal (meerdere bij een grote groep) 

Bekijk de instructiefilm over het Klingerding vooraf hoe je deze kunt maken. 

Maak vooraf een Klingerding samen met de kinderen. Zij kunnen de doos mooi van kleur voorzien. 

 

De eerste keer laat je om te beginnen zien wat er gebeurt als de bal gaat rollen in het Klingerding.  

Vraag de kinderen om jou te komen helpen en speel het nu samen. 

Zing daarbij Rol de bal. Geniet na het liedje van de klanken uit het Klingerding. Imiteer soms met je stem 

de geluiden die je hoort: Maak veel muzikale snacks. 

 Mogelijke variaties om later toe te voegen: 

-Gebruik een ander soort bal in het Klingerding. Geeft dit een ander geluid? 

-Vervang elementen uit je Klingerding: Nu is er iets nieuws te ontdekken. 

-Heb je meerdere Klingerdingen? Wissel ze af. 

Variaties met liedjes: 

-Zing Varen over de baren bij het bewegen van het Klingerding. Het Klingerding stelt nu een boot voor. 

Zing het zacht: Maak nu kleine bewegingen met het Klingerding. 

Zing het harder: Maak grotere bewegingen met het Klingerding. 

Wissel dit met elkaar af en vraag de kinderen hoe de golven zijn op de zee. 

Rustige afsluiting:   Spelmateriaal: Groot organza doek 

Iedereen mag lekker gaan liggen. Neem een groot organza doek en zwaai deze rustig boven de kinderen. 

Zing Varen over de baren. Bij ‘Hoezee! Gaat het doek even heel hoog. Neurie het lied hierna rustig. 

Of luister samen naar  16 waltzes, op.39 no 15 van Brahms uit de Spotifylijst Muziekkwartier: Rust-, 

luister- en slaapmuziek. 
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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) 

Voetengroet 

Onder aan mijn benen zijn mijn voeten met mijn tenen. 

En een stevige hak. 

Mijn voeten die groeten: “Hallo, hallo, hallo” 

Varkentje knor, varkentje knor,  

met je leuke neus van voor. 

Een krulstaart aan de achterkant. 

Lekker rollen in het zand! (Zet je hier af en rol door de ruimte of stimuleer de baby om te rollen). 

Rol, rol, rol de bal.  

Rol, rol, rol de bal. 

Ri-ra rol de bal.  

Bi, ba-ba-ba bal. 

Varen, varen, over de baren.  

Varen, varen, over de zee. 

Wie nog nooit gevaren heeft, weet niet hoe een zeeman leeft. 

Varen, varen, over de baren.  

Varen, varen, over de zee. Hoezee! 

(Pagina 174) 
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