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TITEL:  Pinguïns & pooldieren 2+ Materiaal: Meerdere matjes of stapstenen, min. 1 per kind. 

Plaatjes of knuffels van diverse pooldieren 

 

Rustige activiteit:  

Wat hoor ik toch?: Gebruik een boekje of plaatjes van pooldieren of knuffels ervan. Verzin samen met de 

kinderen welk geluid ze denken dat deze dieren maken.  

 
Klapspel: 

Baba doo bop dah óf A ram sam sam 

Begroeting: Muziekkwartier of ander begroetingslied 

Beweegspel (voor babygroepen niet altijd nodig) 

Oermelodie: Stap stap stap stap, zo loopt de pinguïn’ Ga staan met de voeten strak tegen elkaar aan en je 

armen tegen je lijf en beweeg met rechte benen.  

óf: Loop als een ijsbeer op handen en voeten (niet op je knieën). 

óf: Lig op je buik en kom vooruit als een walrus. Welke tekst verzinnen jullie hierbij? 

Themaspel   Spelmateriaal: Meerdere matjes of stapstenen, minimaal 1 per kind. 

Iedereen staat op een eigen matje of stapsteen. 

Visje vangen: Kies per keer welk dier jullie vandaag gaan doen. Elke dag kan het weer een ander pooldier 

zijn. Daarbij spelen jullie de familieleden die de kinderen daarbij kiezen.  

Is het lied al heel bekend voor ze? Dan kunnen meerdere dieren elkaar opvolgen. 

De ijsbeer sluipt (Variatie op ‘de tijger sluipt’): Laat het dier waar jullie vandaag over spelen sluipen. Op 

het eind volgt een brul of een hap! 

Variatie met de pinguïns 

Zo gaan de pinguïns (Melodie ‘Zo gaat de molen’): Loop in een lange rij achter elkaar aan als een pinguïn. 

Loop eerst langzaam en dan snel met kleine vlugge stapjes. Wie mag er vooraan lopen en de weg 

bepalen?  

Pas op voor de rotsen (de matjes/stapstenen)! Lopen jullie erlangs of stap/spring je erover heen? 

Bewegen op muziek: Beweeg als het dier dat jullie vandaag spelen. Wanneer de muziek stopt sta je stil.  

In welke houding sta je dan? Gebruik muziek uit de Spotifylijst Muziekkwartier: Stapmuziek.  

Bijvoorbeeld ‘The stop-time dance’ of ‘Rock & Roll Freeze dance’.  

  

Rustige afsluiting: 

Loop terug naar je ‘rots’ (je eigen matje/stapsteen), leg deze zo neer als jullie willen. 

Sommige dieren slapen alleen, sommigen juist met z’n allen bij elkaar, zoals pinguïns.  

Luister naar rustige muziek uit de Spotifylijst Muziekkwartier: Rust- luister- en slaapmuziek. 

Bijvoorbeeld de droommuziek ‘Palmgren: Snowflakes’.  
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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. 

 

Maak een dierengeluid. 

Wat hoor ik toch? Wat hoor ik toch? Wat is dat voor een beest? Ra, ra, ra, hoe heet dat beest? 

Weet je wel, wat dat is geweest? Ra, ra, ra, hoe heet dat beest? 

(Pagina 177) 

Ba ba doo bop dah, whee! whee! 

Ba ba doo bop dah, whee! whee! 

Ba ba doo bop dah, Ba ba doo bop dah, 

Ba ba doo bop dah, whee! whee! 

A ram sam sam, a ram sam sam, goeli goeli goeli goeli goeli ram sam sam 

A ram sam sam, a ram sam sam, goeli goeli goeli goeli goeli ram sam sam 

Aravi, aravi, goeli goeli goeli goeli goeli ram sam sam 

Aravi, aravi, goeli goeli goeli goeli goeli ram sam sam 

(Pagina 144) 

Oermelodie 

Stap stap, stap stap, zo doet de pinguïn/ijsbeer/ … (herhaal meerdere keren) en…. Stop! 

(p. 28) 

Visje vangen 

Papa Pinguïn, papa pinguïn, wil graag een vis.   

Papa Pinguïn, papa pinguïn, wil graag een vis. 

Met zijn zwarte vleugels en zijn witte buik. Snavel vooruit… neemt hij een duik! Hap! Hap! 

Variaties:  

-Mama pinguïn/haar vleugels. Varieer de familieleden en ‘zijn/haar, zij/hij’. 

-Vervang pinguïn door een ander pooldier. 

 

De tijger* sluipt, maakt geen geluid. Ssst. Ssst. Vooruit: (Loop snel en zacht). 

De tijger sluipt, maakt geen geluid. Ssst. Ssst. Vooruit: (Loop snel en zacht). 

De tijger sluipt, maakt geen geluid. Ssst. Ssst. Vooruit: (Loop snel en zacht). 

De tijger sluipt, maakt geen geluid. 1, 2, 3… Vooruit! [BRUL! Of HAP!]  

*Vervang ‘Tijger’ door het dier waarover jullie spelen.  

Melodie ‘Zo gaat de molen’: 

Langzaam:  Zo gaan de pinguïns, de pinguïns, de pinguïns. Zo gaan de pinguïns, de pinguïns. 

Snel:   Zo gaan de pinguïns, de pinguïns, de pinguïns. Zo gaan de pinguïns, de pinguïns. 
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