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TITEL:  Sneeuw 2+ Materiaal: Stukken keukenrolpapier in rondjes geknipt.  

 

Rustige activiteit:  

Deze vuist op deze vuist óf Olleke bolleke 

 
Klapspel: 

A ram sam sam: Speel op de tekst ‘ram sam sam’ klapvariaties.  

De overige bewegingen houd je steeds hetzelfde. 

Begroeting: Muziekkwartier of ander begroetingslied 

Beweegspel (voor babygroepen niet altijd nodig) 

A ram sam sam: Ga verder met hetzelfde spel, nu met het hele lijf.  

Themaspel   Spelmateriaal: Stukken keukenrolpapier in rondjes geknipt. 

Knip elk stuk keukenrolpapier in 4 stukken en knip ze rond af. Bewaar de reststukjes, die kan je gebruiken 

in het spel wanneer jullie kleine sneeuwvlokjes gaan blazen.  

Tip: knip er meerdere tegelijk op elkaar óf laat kinderen ze zelf vooraf knippen. 

-Brrr! (Versje): Zeg samen met de kinderen het versje een paar keer op. In het begin langzaam. Wijs 

daarbij de lichaamsdelen uit het versje aan. De kinderen vullen steeds meer de woorden zelf in.  

Doe het versje steeds sneller zodra ze het goed kennen. 

-Blaasspel: Begin vanuit stilte. Blaas één ‘sneeuwvlokje’ (een stukje rond keukenpapier) en kijk hoe deze 

naar beneden dwarrelt. Herhaal dit en deel zo in stilte uit. Door ‘sssjjj, ssjjj’ erbij te zeggen wordt het 

vanzelf rustig. Kinderen zeggen deze geluiden vaak mee. 

-Sneeuwvlokjes of Dwarrelliedje: Kies één van deze liedjes uit. Zing deze terwijl jullie de sneeuwvlokjes 

blazen en laten dwarrelen.  

Variatie: Wanneer jullie het spel vaker hebben gespeeld kan je na enkele keren je sneeuwvlokje scheuren 

tot een heleboel kleine sneeuwvlokjes. Doe dit bij het zingen van het lied of het luisteren naar de muziek. 

-Sneeuw-engel (melodie: ‘Sneeuwvlokjes’): Ga liggen op de grond tussen jullie sneeuwvlokjes en beweeg 

je armen over de grond, zodat er ‘engel-vleugels’ ontstaan.  

-Opa Bakkebaard: Ruim de sneeuw op met dit lied. Gebruik de handen of echte bezems. 

Gebruik de tekstvariatie ‘Opa bakkebaard heeft een tuintje/ hij veegt de sneeuw’.  

 

  
Rustige afsluiting: 

Twinkel kleine ster: Ga weer liggen op de grond en kijk naar ‘de hemel’.  

Fantaseer dat jullie een hele mooie ster zien. Of misschien zelfs een heleboel? Wie wijst ze 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 op het YouTubekanaal van Muziekkwartier. 

 

Deze vuist op deze vuist, deze vuist op deze vuist,  

Deze vuist op deze vuist en zo klim ik naar boven. 

(Pagina 145) 

Olleke bolleke rebi solleke, olleke bolleke knol! 

(Pagina 163) 

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) 

Brrr! 

Om je nek een:   sjaal* 

Op je hoofd een:  muts 

Aan je handen:   wanten 

Want bi-ba-boud 

Buiten is het   brr brr bibber bibber: koud! 

*Kinderen vullen steeds het 2e deel in. 

 Oudere kinderen kunnen het hele versje meezeggen. 

Sneeuwvlokjes, sneeuwvlokjes, dans maar in ’t rond. 

Sneeuwvlokjes, sneeuwvlokjes, val op de grond 

Sneeuwengel, sneeuwengel, vlieg maar in ’t rond 

Sneeuwengel, sneeuwengel, lig op de grond. 

Dwarrelliedje 

Alles is nu wit, want het sneeuw vandaag. Laat de witte vlokjes dansen. 

Dwarrelen omhoog, dwarrelen omlaag, t is winter vandaag 

Een liedje van Conny de Vries, www.klavertjekoe.nl  

Opa Bakkebaard heeft een tuintje, en in dat tuintje daar is het goed. 

Opa Bakkebaard is aan het werken, en weet jij wel wat jij doet? 

Hij veegt de sneeuw, met een bezem, met een bezem. 

Hij veegt de sneeuw, zo veegt hij de sneeuw.  

(Pagina 165) 

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. 

 

 

http://www.klavertjekoe.nl/
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